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termo-hidroizolante 
pentru:
■ Acoperișuri terasă
■ Acoperișuri verzi
■ Acoperișuri cu șarpantă
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CONSTRUCȚIE PE BETON

EXEMPLUL 1
1  Strat de închidere: 

BauderKARAT
2  1 strat de hidroizolație: 

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

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

EXEMPLUL 1
1  Strat de închidere:  

BauderPRO F
2  Termoizolație:  

BauderPIR FA
3  Barieră de vapori:  

BauderTEC DBR
4  Strat suport:  

tablă trapezoidală

EXEMPLUL 1
1  Strat de închidere: 

BauderPLANT E
2  1 strat de hidroizolație /  

strat de separație:  
BauderTEC ELWS DUO

3  Substructură:  
lemn

EXEMPLUL 2
1  Strat de închidere:  

Baukubit K5K
2  1 strat de hidroizolație: 

BauderTHERM UL 50
3  Termoizolaţie: BauderPIR T - 

termoizolaţie cu pantă
4  Barieră de vapori: 

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

Soluții BAUDER     pentru ACOPERIȘURI TERASĂ Exemple

CONSTRUCȚIE PE TABLĂ TRAPEZOIDALĂ

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

BauderTHERMOPLAN-T 15 V
2  Substructură:  

lemn

EXEMPLUL 3
1  Strat de închidere: 

BauderKARAT
2  1 strat de hidroizolație: 

BauderTEC KSA DUO
3  Termoizolație:  

BauderPIR FA
4  Barieră de vapori: 

BauderTHERM DS1 DUO

EXEMPLUL 2
1  Strat de închidere:  

BauderPRO F
2  Strat de separație:  

Bauder Glasvlies 120
3  Termoizolație:  

BauderPIR FA
4  Barieră de vapori:  

BauderTEC DBR
5  Strat suport:  

tablă trapezoidală

EXEMPLUL 3
1  Strat de închidere: 

BauderTHERMOPLAN-T 
2  Strat de separație:  

Bauder Glasvlies 120
3  Termoizolație:  

BauderPIR FA
4  Barieră de vapori:  

BauderTEC DBR
5  Strat suport:  

tablă trapezoidală

EXEMPLUL 3
1  Vegetație: Bauder sistem  

de acoperiș verde
2  Strat de închidere: 

BauderPLANT E
3  1 strat de hidroizolație: 

BauderTHERM UL 50
4  Termoizolaţie:  

BauderPIR M/MF
5  Barieră de vapori: 

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

EXEMPLUL 5
1  Vegetație: Bauder sistem  

de acoperiș verde  
pentru sarcină

2  Strat de închidere: 
BauderTHERMOPLAN-T

3  Termoizolaţie:  
BauderPIR M / MF/ T

4  Barieră de vapori: 
BauderTHERM DS 2

5  Amorsă: Burkolit V
6  Strat suport: Beton

EXEMPLUL 4
1  Strat de închidere: 

BauderTHERMOPLAN-T 15 V
2  Adeziv:  

Bauder Vlieskleber 1014
3  Termoizolaţie:  

BauderPIR M / FA
4  Barieră de vapori: 

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

EXEMPLUL 6
1  Strat de închidere: 

BauderKARAT
2  1 strat de hidroizolație: 

BauderKOMPAKT ULK
3  Lipire:  

bitum fierbinte
4  Termoizolație:  

BauderPIR KOMPAKT 
5  Barieră de vapori: 

BauderKOMPAKT DSK

Soluții BAUDER     pentru ACOPERIȘURI TERASĂ Exemple
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EDITORIAL

Acoperișuri 
nemaivăzute
Prof. Dr. Arh. Ana Maria Dabija

V ine toamna. Plouă. Și curge 
terasa. Și mucegăiește parche-
tul. Și se „prăjește“ instalația 

electrică. Și se strică mobila. Și se um-
flă ușile. Nu e un scenariu horror, e 
crunta realitate a multor apartamente 
din blocuri noi.

Cine e de vină? Arhitectul? Con-
structorul? Dezvoltatorul? Cumpă-
rătorul? 

Poate pe ultimul ar trebui să-l scoa-
tem din cauză, singura lui vină fiind 
că și-a vârât capul în laț, s-a îndatorat 
la bănci pentru bună parte din restul 
vieții lui ca să aibă parte de senzații 
tari la fiecare ploaie (sau la fiecare baie 
a vecinului; după caz). Senzații... de 
toți banii.

Dezvoltatorul? 
Da, e de vină, pentru că își dorește 

o casă în care să investească puțin, 
dar care să-i aducă profit maxim. Ca 
urmare se bucură la produse ieftine – 
prin produs înțelegem și constructo-
rul și proiectantul, nu doar cărămizi și 
țigle. Și în general e mut, surd și orb 
când i se atrage atenția că ar putea face 
mult mai bine cu un efort financiar cu 
foarte puțin mai mare. E plin netu’ de 
forumuri cu cumpărători disperați, 
care dau în judecată dezvoltatori care, 
la rândul lor, zic că habar n-aveau că ar 
fi ceva în neregulă.

Constructorul? 
Da, e de vină, pentru că folosește 

deseori forță de muncă necalificată 
pentru domeniul pe care îl realizea-
ză, apelând la „meșteri“ care se pricep 
la toate, calificați la locul de muncă, 
experimentând pe banii clientului, 

în loc să apeleze la firme de speciali-
tate, în loc să școlească personal, în 
loc să angajeze necalificați care devin 
specializați în orice și în nimic. 

Da, pentru că nu-l trage de mânecă 
pe arhitect, care nu i-a dat detalii de 
execuție și face cum știe el (construc-
torul), că a mai făcut. 

Da, pentru că deseori nici nu citește 
documentația și nu observă că apar 
neconcordanțe între elementele pro-
iectului.

Da, pentru că dă o garanție de un 
an-doi-trei pe lucrare, când legislația 
spune că răspunderea pentru elemen-
tele nestructurale este decenală. 

Da, pentru că ar trebui să apeleze la 
specialiști: pentru acoperișuri, pentru 
pardoseli, pentru montajul pereților 
de gips-carton, pentru montajul gresi-
ei, al faianței, pentru instalații...

... dar atunci i-ar crește costurile și 
ce ne facem?!

Proiectantul? 
Oooooo... daaaaa...
Pentru că deseori se oprește la faza 

PAC a proiectului, pentru că nu coor-
donează piesele scrise cu cele desenate 
și mai ales pentru că  faza de detaliere 
de execuție, cea mai substanțială ca 
volum de muncă și planșe predate... 
pe vremea mea (anii optzeci) aproa-
pe că a dispărut. „Știe constructorul, 
de ce să mă bag eu?“ Nu e chiar așa. 
Una din teoriile foarte la modă pe plan 
internațional în ceea ce privește com-
portarea în timp a clădirilor și compo-
nentelor acestora este că SINGURUL 
personaj (colectiv) obiectiv și care are 
în vedere binele clădirii în această 

horă proiectant-executant-beneficiar 
este proiectantul. Arhitectul. Acesta 
nu trebuie să-și pună problema costu-
rilor, ci doar a alegerii celor mai bune 
SISTEME și a combinării lor coeren-
te și corecte, pentru obținerea unui... 
detaliu de execuție care să arate și să 
se comporte impecabil. Nu degeaba 
marele arhitect Ludwig Mies van der 
Rohe spunea că „Dumnezeu stă în 
detalii“1.

Arhitectul însă nu e demiurg. El e un 
orchestrator, care adună laolaltă și co-
ordonează o armată de specialiști, fie-
care pe domeniul său, pentru ca în final 
obiectul imaginației artistului să devi-
nă realitate și... artă. Din nou trebuie să 
fac apel la Maeștri: aforismul conform 
căruia „dacă o clădire devine arhitec-
tură, atunci este artă“2 îi aparține ar-
hitectului danez Arne Jacobsen. Și 
multă dreptate are! Ne referim la re-
pere majore din arhitectura epocilor 
trecute și uităm, poate, că ne-au par-
venit doar acele clădiri care au trecut 
testul timpului privit din mai multe 
perspective: constructiv, funcțional, 
estetic. Oops! Iar m-am împiedicat de 
un titan; de data aceasta al teoriei ar-
hitecturii: Vitruviu! Primul teoretician 
de la care ne-a rămas o operă scrisă: De 
architectura. Zece cărți.

Vitruviu definește o construcție ca 
trebuind să răspundă concomitent 
cerințelor firmitas – utilitas – ve-
nustas.

1  God is in the details.
2  If a building becomes architecture, then 

it is art.
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Mai este ceva interesant la Vitruviu. 
La Da Vinci. La Michaelangelo. La 
mulți alți mari arhitecți de-a lungul is-
toriei omenirii până relativ de curând: 
arhitectul era și inginer și sculptor și 
pictor și poet și filosof și... câte și mai 
câte. În felul acesta coordonarea între 
specialități era asigurată de la sine.

Dezvoltarea tehnologiilor și hiper-
specializarea are părți bune și părți 
sensibile: domeniul științific și tehnic 
este mai bine stăpânit, dar în același 
timp este nevoie de un orchestrator 
care să știe că... nu știe și că trebuie să 
apeleze la specialiști. Să se consulte 
cu ei, să preia de la ei SISTEME, cum 
spuneam, nu elemente disparate con-
siderând că „știe Ilie cum să le pună, că 
a mai făcut așa ceva“, să le deseneze și 
să le predea, odată cu proiectul, ca fază 
de detalii de execuție.

Ar mai fi bine și ca arhitectul să nu 
fie permanent bănuit că are ceva de 
câștigat dacă propune anumite siste-
me (foarte nostim: adesea arhitectul 
e bănuit de partizanat, dar construc-
torul nu) pe care le cunoaște, sau oa-
meni / firme cu care a lucrat, pe care 
le-a verificat în alte lucrări, care îi asi-
gură acea imagine, cu acele caracte-
ristici, cu acea comportare în timp, 
din acele motive.

Și poate că dacă am începe chiar 
să colaborăm cu toții, rezultatele s-ar 
vedea. Adică nu s-ar mai vedea muce-
gaiul la colțuri, apa care șiroiește prin 

poduri, în lungul cablurilor electrice, 
„hărțile“ de pe tencuiala tavanelor... 
Pentru că e toamnă și plouă. Și plouă. 
Și plouă.

Frank Lloyd Wright spunea că „dacă 
acoperișul nu curge, înseamnă că ar-
hitectul n-a avut destulă imaginație“3. 

Se pare că una din capodoperele 
arhitecturii americane – Casa de pe 
cascade a lui Frank Lloyd Wright – a 
avut foarte mari probleme cu apa care 
curgea la fiecare ploaie și era scoasă cu 
gălețile de fiecare dată. Cineva a râs 
amar: „nu i se spune degeaba de pe 
cascade“4.

Doar că uneori – cel mai adesea – 
curge nu din cauza conceptului, ci din 
cauza lipsei detaliilor, a necunoașterii 
sistemelor, a alegerii soluției și execu-
tantului de minimă rezistență, a eli-
minării accesoriilor, a celebrului „las’ 
că merge și-așa; legăm cu o sârmă, 
punem un chibrit, până plecăm de pe 
șantier, stă“.

Post Scriptum: tristețile de toamnă 
mi se trag de la expertizele tehnice 
realizate pe... acoperișurile numeroa-
selor clădiri de locuințe și nu numai...

3  If the roof doesn’t leak, the architect 
hasn’t been creative enough.

4  They don’t call it “falling water” for 
nothing. Arrol Gellner în “Roof That 
Doesn’t Leak Is the Prettiest”
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ACOPERIȘURI VERZI

Soluţii complete de hidro- și termoizolaţii premium pentru orice tip de acoperiș

De la TERASE VERZI
 la GRĂDINI SUSPENDATE

R elaxarea este e o stare pe care nu 
mulți dintre noi mai știu azi să o 

atingă sau să o trăiască pe deplin. O 
asociem de cele mai multe ori cu un 
concediu prelungit sau o vacanță, lu-
cruri pe care, în haosul vieții actuale, 
le obținem cu greu. În acest context, 
locurile care ne oferă o schimbare 
plăcută de peisaj, ritm și atmosferă, 
care ne detașează măcar parțial de 
prezentul hiperactiv, sunt o adevarată 
binecuvântare. Din fericire, sunt alții 
care au descoperit deja acest lucru și au creat speci-
al astfel de oaze în orașele supraaglomerate sau în 
zone privilegiate ca peisaj și puncte de interes, pe 
malul mării sau în vârf de munte.

Cei mai curajoși dintre acești investitori, însă, nu 
s-au rezumat doar la a ne pune la dispoziție servicii de 
calitate în zone cu potențial, ci au creat singuri ineditul 
propriului local, prin realizarea unor amenajări deose-
bite. În această categorie se înscriu acoperișurile verzi, 
ca prelungire firească a construcțiilor și ancorare într-
o nevoie mereu sporită de vegetație și de aer proaspăt.

Departe de a fi doar apanajul unor clădiri publice 
sau de servicii, acoperișurile verzi sunt o investiție pe 
termen lung, cu beneficii atât pentru proprietari cât și 
pentru mediul înconjurător. Lista acestor beneficii este 
apreciabilă, atingând multe puncte de interes, precum 
îmbunătățirea calității aerului și a microclimatului lo-
cal, o bună izolare fonică și termică a clădirii cu im-
pact, cu efecte importante asupra duratei de viață a 
construcției și a valorii sale imobiliare.

Cu toate acestea, nu sunt mulți beneficiari din me-
diul privat care optează pentru o asemenea soluție, în 
ciuda avantajelor. Motivele variază de la lipsa de infor-
mare la încrederea în soluțiile tehnice de pe piață. De 

aceea, exemplele de acoperișuri verzi din 
spații cu vizibilitate, precum restauran-
tele și hotelurile, devin cu atât mai im-
portante, pentru setarea unor standarde 
de arhitectură sustenabilă.

Acoperișurile verzi diferă ca imagine 
și soluție tehnică în funcție de tipul de 
utilizare, publicul căruia i se adresează și 
poziției sale în oraș sau în afara acestuia, 
ce poate influența destul de mult alege-
rea tipului de vegetație. Astfel, selectarea 
unor soluții constructive optime poate 

părea în primă instanță puțin copleșitoare.
Din fericire, există companii ai căror specialiști în 

construcții au anticipat aceste nevoi, venind în întâm-
pinarea lor cu o serie de soluții „la cheie” pentru orica-
re situație, cu posibilitatea de substituire a elementelor 
pentru o mai bună personalizare. Un bun exemplu în 
România – și nu numai – este compania Bauder, cu 
o vastă experiență în tehnologia acoperișurilor verzi și 
un portofoliu pe măsură, atât în domeniul privat, dar 
mai ales în cel public. Cu ajutorul unor colaboratori și 
executanți experimentați, Bauder și-a demonstrat ca-
litatea produselor și soluțiilor tehnice prin lucrări de 
anvergură în toată Europa, inclusiv în România. Prin-
tre cele mai notabile acoperișuri verzi publice de la noi, 
realizate cu produse Bauder, sunt cel al restaurantului 
de la Castelul de Lut, din localitatea Porumbacu de 

IOANA MIRCEA 
Urbanist Peisagist
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Acoperiș extensiv (Haus der  
Astronomie, Heildelberg)

Acoperiș intensiv 
(Museum of London)
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Sus, și cel al Centrului de Agrement Trotuș, fiecare 
dintre acestea reprezentând în felul său o provocare. 

Diferența notabilă în planificarea și execuția unui 
acoperiș verde constă în modul în care acesta va fi utili-
zat, pornind de la accesibilitatea sa pentru public: dacă 
acoperișul va fi circulat, utilizat pentru varii activități 
recreative și de relaxare, sau va fi pur și simplu o oază 
de vegetație, benefică pentru construcție și decorativă 
pentru privitori. Această opțiune generează cele două 
categorii principale de acoperișuri verzi:
• extensive – suprafețe plantate cu vegetație mică sau 

cel mult medie, cu acces interzis sau cel mult ocazio-
nal, pentru intreținere;

• intensive – ce pot fi considerate adevărate grădini la 
înălțime, cu alei, jardiniere, pergole, jocuri de apă și 
spații de relaxare mobilate cu mese, băncuțe, cana-
pele sau, de ce nu, chiar un jacuzzi sau o piscină, dacă 
viziunea arhitectului a prevăzut asemenea elemente.

Deși principiul care stă la baza ambelor categorii este 
în esență același, durata de viață și dezvoltarea lor de-
pind foarte mult de alegerea corectă a materialelor. Ca 
și structură generală, orice acoperiș verde are nevoie de 
o hidroizolație bine realizată, care să nu lase să se pro-
ducă infiltrații la nivelul structurii construcției, strat 
de drenaj, care să elimine surplusul de apă, dar și ma-
teriale cu o bună retenție a apei, pentru a păstra în sol 
umezeala necesară plantelor, substratul pentru dez-
voltare a vegetației și vegetația în sine. Arta realizării 
acoperișurilor verzi constă în calibrarea elementelor 
mai sus menționate, pentru supraviețuirea plantelor și 
protecția construcției.

Restaurantul Castelului de Lut, precum și Centrul  
de Agrement Trotuș sunt foarte bune exemple de 
acoperișuri verzi extensive, necirculabile, dar pe cât 
de asemănătoare pot părea la prima vedere, pe atât de 
diferit au trebuit abordate și executate din punct de ve-
dere al materialelor.

La Restaurantul Castelului de Lut avem un acoperiș 
verde biodivers, de circa 500 mp, cu un ecosistem ce 
reproduce în mare parte mediul în care a fost reali-
zat. Acest lucru a presupus folosirea cu preponderență 
a unor specii locale, avantajul fiind anduranța lor la 
clima specifică zonei, iar provocarea – reproducerea 
acestor condiții într-un strat de sol mult mai redus 
(10-15 cm). Panta sa este una relativ redusă, motiv pen-

tru care s-a optat pentru un sistem Bauder ce poate fi 
considerat deja ca fiind „clasic” de către executanții 
experimentați. Soluția tehnică pentru partea construc-
tivă folosită în acest caz, cu o bună adaptabilitate la fac-
torii de mediu cuprinde:
• Hidroizolație specifică BauderPLANT E, care, așa 

cum o arată numele, este special concepută pentru 
spații plantate; prin structura sa, acționează și ca ba-

Restaurantul Castelului de Lut
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rieră anti-rădăcini;
• Folie de separație Bauder PE 02 pentru a evita con-

tactul hidroizolație-strat de retenție;
• Pâslă pentru retenția apei Bauder Schutzvlies SV 

300, ce menține umiditatea în sol (circa 2 litri/mp);

• Cofraj pentru retenție și drenaj Bauder DSE 40, 
sistem de module interconectabile;

• Geotextil filtrant Bauder FV 125 – ce nu lasă sub-
stratul să colmateze sistemul de drenaj.
La aceste materiale se adaugă substratul pentru 

vegetație, creat special la fața locului de către exe-
cutant dintr-un amestec de sol de la locație cu zgură 
vulcanică și resturi vegetale. Vegetația a fost parțial 
însămânțată, parțial plantată ca bulbi și răsaduri, pen-
tru a reproduce flora locală, îmbogățită de varietăți 
mai spectaculoase, totul în scopul de a completa ima-
ginea de poveste a ansamblului și a micșora impactul 
vizual, dar și de a constitui un mediu al acestei clă-
diri de dimensini apreciabile. Per total, restaurantul 
de la Castelul de Lut este un fericit exemplu de armo-
nizare a arhitecturii cu natura și soluțiile tehnice ale 
secolului XXI, prin realizarea unui acoperiș verde de 
excepție, ce atrage acum turiștii în egală măsura cu 
frumoasa construcție de cob a „Castelului”. 

Al doilea exemplu, Centrul  de Agrement Trotuș 
de la Comănești, poate nu este la fel de spectaculos ca 
amplasare în peisaj, dar e cu siguranță impresionant 
ca execuție și imagine finală, complet atipică pentru 
ambianța mioritică. Cu o înclinație maximă de cir-
ca 51° și o formă semicilindrică, acest acoperiș verde 
a fost executat în timp record, în ciuda dificultăților 
de implementare. Așa cum este și firesc, panta și for-
ma au reprezentat o reală provocare, iar suprafața de 
3.200 mp nu a făcut decât să adauge un plus de difi-
cultate.

Principala problemă a fost cea a stabilizării solului. 
În acest scop a fost necesară utilizarea unor elemente 
antialunecare (tricot sintetic – plasă multistrat anti-
alunecare cu ochiuri de 1 cm) care să mențină sub-
stratul pe formă rotundă a acoperișului. O a doua a 
fost cea a găsirii echilibrului optim între elementele 
constructive și nevoile plantelor, pentru a obține un 
acoperiș ultra-ușor, cu suficientă retenție de apă, dar 
și un bun drenaj. În acest scop, au fost alese următoa-
rele produse Bauder:
• Hidroizolație și protecție antirădăcini Bauder-

PLANT E
• Folie de separație Bauder PE 02
• Element petru retenția apei, pâslă sintetică tip 

Bauder Schutzvlies SV 300
• Cofrajg HDPE ușor, Bauder DSE 20, cu o greutate 

Centrul de Agrement Trotuș
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de numai 1,2 kg/mp și o capacitate de retenție a apei 
de circa 7,4 litri/mp.

• Geotextil pentru filtrare Bauder Filtervlies FV 125
Din fericire, covorul de sedum, ales pentru execuție, 

este un material extrem de maleabil, cu puține pretenții 
la transport, montare și chiar și întreținere ulterioară. 
Sedumul este, de altfel, planta preferată pentru aseme-
nea acoperișuri ușoare, pentru că se întinde rapid, aco-
perind eventualele goluri din montaj, este rezistentă la 
secetă, având capacitate proprie de retenție a apei și, nu 
în ultimul rând, numără foarte multe varietăți și sub-
specii de culori și texturi foarte diferite, foarte decora-
tive prin foliaj și înflorire. Este un tip de plantă care se 
dezvoltă într-un strat foarte subțire de sol și nu necesi-
tă tundere sau operațiuni suplimentare de întreținere 
după montaj.

Per total, este o lucrare cu adevărat impresionan-
tă, unică în Sud-Estul Europei, pe a cărei hartă de 
acoperișuri verzi exemplare se poate înscrie fără pro-
bleme. Cu asemenea reper arhitectural, centrul de 
agrement este cu siguranță o destinație turistică foar-
te căutată.

GRĂDINA JAPONEZĂ
Un alt acoperiș verde impresionat, de acestă dată de 

tip intensiv, este grădina japoneză din Heppenheim, 
Germania, realizată pe acoperișul unei bănci nou con-
struite. Cu o suprafață de 170 mp, acest acoperiș este 

un adevărat spațiu de promenadă, cu fru-
moase alei cu piatră (poligonale, de di-
mensiuni variabile), ce șerpuiesc printre 
spații plantate. Este un exemplu de „ka-
resansui”, grădină de piatră cu monoliți 
masivi și pietrișuri decorative greblate în 
forme circulare complexe.

Imaginea specifică este completată 
de diverși arbuști tip bonsai, bambuși și 
mușchi decorativi, printre care se regă-

Grădina japoneză – Heppenheim

Centrul de Agrement Trotuș



Încercăm să restabilim o legătură între natură şi oameni,
pentru ca aceştia din urmă să nu uite de tot ceea ce
aceasta are de oferit. 

Produsele Mossai sunt realizate din licheni şi muşchi decorativi
conservaţi şi coloraţi, de calitate excep ţională, 100% naturale şi
ecologice, non-toxice, care oferă oricui posibilitatea să realizeze
adevărate opere de artă inspirate din natură.

Prin serviciile noastre complete (consultanță, design și montaj),
te poţi bucura de o parte din natură atât în casă cât şi la birou, în
cadrul hotelurilor, instituţiilor, restau rantelor, sălilor de conferițe şi
nu numai, sub formă de pereţi drapaţi cu licheni, panouri fixe sau
mobile, tablouri vegetale, sau alte forme. Oferta noastră include: 

n panouri fixe şi mobile
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n logo-uri 
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n obiecte de decor 
n sfere și alte forme 3D
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ceva unic și absolut emoționant. 
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sesc amplasate strategic elegante lămpi japoneze din 
piatră, poduri din bambus și statui. 

Pentru realizarea sa, a fost utilizată o combinație de 
sisteme Bauder, adaptate la destinația fiecărei zone. 
Astfel, sub alei și spațiile circulabile a fost folosit un 
strat de drenaj cu rol de protecție ce permite traficul 
pietonal, folie de separație Bauder PE 02 și un strat de 
filtrare din paslă. Pentru zonele cu vegetație abunden-
tă, cele mai solicitante de altfel pentru acoperiș, s-au 
utilizat urmatoarele materiale:
• Pâslă de protecție și retenție Bauder SV 600;
• Cofraj pentru drenaj și stocare a apei de 75 mm, 

Bauder Wasserspeichrplatte WSP 75;
• Strat de filtrare Bauder Filtervlies FV 125;
• Substrat pentru plantare format din turbă, țiglă split 

și perlit, cu o bună retenție a apei (cca 50% din pro-
priul volum) și o greutate maximă de 1350 kg/mp, 
saturat cu apă. Acest tip de substrat, cu descompu-
nere lentă, furnizează plantelor nutrienți și minerale 
pe timp îndelungat.
Ca și imagine, gradina japoneză a băncii din Hep-

penheim este o frumoasă amenajare ce invită la pro-
menadă și relaxare într-un spatiu în care te-ai aștepta 
cel mai puțin, la înălțime, pe un acoperiș. Este un spațiu 
semi-public, destinat practic angajaților băncii, dar ar 
putea la fel de bine să fie grădina la înălțime a unui ho-
tel, restaurant sau pensiune, care să ofere clienților o 
experiență și o priveliște cu totul deosebite.



Coilprofil îţi pune la dispoziţie soluţii complete pentru
renovarea sau construcţia acoperişului, pentru ca tu să te
bucuri de confort.

SOLUŢII COMPLETE

Atunci când îţi proiectezi casa 
mult visată și ajungi la etapa de 
acoperiş, ar fi bine să îi
acorzi atenţia necesară şi să
iei în considerare mai multe
aspecte precum: etanşeitatea,
evitarea pierderilor de căldură, 
izolarea fonică, rezistenţa etc. 
Acoperişul este cel care îţi
protejează locuinţa de capriciile 
vremii, dar şi cel care îi conferă 
un aspect estetic. 

Există 3 aspecte pe care trebuie 
să le urmăreşti în mod special: 
funcţionalitatea sistemului,
calitatea materialelor din care 
este produs şi durata sa de viaţă.

Ideal ar fi să ai un acoperiş
construit cu materiale de
calitate, care să îi asigure atât
funcţionalitate, cât și
longevitate. 

Dacă eşti în căutarea unei soluţii 
pentru învelitoare, Coilprofil 
îţi oferă o gamă variată de
produse cu o calitate superioară, 
realizate din oţel cu conţinut de 
Zinc de minim 275 g/m2.
Învelitorile din gama Metigla au
o durată de viaţă de peste 50
de ani în condiţii normale de
mediu şi rezistenţă sporită
împotriva coroziunii.

În plus, Metigla are o greutate
redusă, se montează uşor şi 
rezistă foarte bine la o
varietate de factori de mediu. 
Nu trebuie să ignorăm nici
aspectul estetic, cu atât mai
mult cu cât învelitorile Metigla 
sunt disponibile într-o gamă 
extinsă de 23 culori mate şi 
lucioase.

PENTRU UN ACOPERIŞ DURABIL



Pentru ca produsul final să fie de o calitate ireproşabilă, Coilprofil produce şi comercializează sisteme complete de 
acoperiş, asociate cu sistem pluvial şi piese de finisaj uşor de instalat şi întreţinut.

Mai mult decât atât, pentru a pregăti acoperişul casei tale pentru perioada de iarnă, îţi recomandăm noile
opritoare de zăpadă Omega, disponibile începând cu această vară şi în portofoliul Coilprofil. Acum poţi beneficia 
de promoţia toamnei la Coilprofil: la orice sistem complet de acoperiş Metigla achiziţionat (ţiglă metalică,
piese de finisaj şi sistem pluvial) primeşti gratuit noile opritoare de zăpadă Omega (în limita a maxim 1  buc. la
3 m2 de ţiglă). Promoţia este valabilă în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2017.

Dacă ai nevoie de detalii despre produsele
necesare pentru acoperiş, sfaturi cu privire la
montaj sau consiliere în cazul alegerii unei
dimensiuni potrivite a sistemului pluvial,
specialiştii Coilprofil sunt la dispoziţia ta.

Beneficiază de experienţa Coilprofil şi vino să
testezi chiar tu sistemele Metigla şi Metidro
la fabrica noastră din Ceptura, Prahova.

Acoperișul de la

0244 445 800www.coilprofil.ro info@coilprofil.ro

elegant

durabil
rezistent



Monarhia portugheză și-a avut 
re șe dința principală în capita-
la Li sa bo na, așa cum era firesc. 

A func ționat în Palatul Ribeira până la 
marele cu tremur (urmat de tsunami) din 
1755, când acesta a fost distrus, apoi a con-
struit un sediu neoclasic – Palatul Ajuda. 
Totuși, o sensibi li tate aparte este păstrată 
pentru alte două reședine regale de vară, 
construite în apropierea Lisabonei, devenite 
de fapt simbolurile monarhiei portugheze 
și ale națiunii pe care a condus-o. Am ales 
să vorbim în continuare despre palatele de 
la Sintra și Queluz, două edificii importante 
pentru arhitectura europeană și universală, 
fiind ridicate sau extinse în perioada de glo-
rie a acestei mari puteri coloniale.

SINTRA și QUELUZ
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Palatul Ribeira înainte de  
a fi distrus de cutremurul din 
anul 1755

Palatul Ajuda  
(ilustrație din1870)

Palatul Național din Sintra
Captivat de frumuseţea Sintrei, de cadrul 

ei natural spectaculos cu munți și vegetație 
abundentă, Lord Byron, celebrul poet ro-
mantic, a numit-o „cel mai încântător loc 
din lume” și „Eden glorios”. Pitorescul orășel, 
situat la doar 25 de kilometri de Lisabona, 
nu departe de Atlantic, a fost ales de regii 
lusitani, care au cucerit odinioară teritorii 
din toată lumea, să le devină reședință de 
vacanță. De aici a urmărit Regele Manuel I 
întoarcerea lui Vasco da Gama după desco-
perirea Indiilor și tot aici s-a născut în seco-
lul al XIX-lea curentul care a redesenat ima-
ginea Europei: arhitectura romantică, prin 
faimosul Palat Pena. Dar ceea ce a făcut cu-
noscut acest spațiu la început a fost Palatul 
Sintra (sau, cum mai este cunoscut, Palatul 

Palatul Pena

Palatele de vară ale regilor portughezi:



Național din Sintra) – practic cel mai bine 
conservat palat medieval din Portugalia. 

Lunga istorie a locației se întrepătrunde cu 
mărirea și decăderea nobilimii conducătoare 
portugheze, care a și locuit aici între secolele 
XV - XIX. Situat în centrul orășelului Sintra, 
Palatul Național atrage atenția imediat grație 
celor două coșuri de fum proeminente și in-
edite, datând din faza inițială a construcției, 
ce pornesc direct de la bucătării – trăsătură 
care a devenit însuși simbolul orașului. Aici 
se ţineau ospeţele de vânătoare pentru circa 
1.000 de persoane, nobili din curtea regală şi 
invitaţi ai acesteia, așa că turnurile conice au 
fost gândite în această formă asemănătoare 
furnalelor din motive în primul rând prag-
matice – pentru a ţine eventualele incendii 
departe de corpul palatului.

17

Palatul Național  
din orașul Sintra



Palatul regal a fost construit de regele 
João I (1385 – 1433) pe locul unui important 
castel maur, care a fost distrus complet la ri-
dicarea edificiului despre care vorbim acum. 
João a ridicat elementele principale ale clădi-
rii care se pot vedea și azi, incluzând fațada 
albă, intrarea principală și curtea centrală, 
cunoscută drept Ala Joanina. Palatul ori-
ginal reunea trăsături ale stilului manuelin 
și maur, un mix obișnuit în acea epocă. As-
pectul actual se datorează în bună măsură 
și intervențiilor de secol XVIII, după devas-
tatorul cutremur din 1775, în urma căruia 
un turn s-a prăbușit efectiv, împreună cu o 
frumoasă cameră arabă aflată la parterul lui. 

ACOPERIȘURI ISTORICE
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Cumva istoria palatului aduce cu cea a 
Peleșului nostru, mulți regi ai Portugaliei 
preferând acest loc Lisabonei atât pentru 
traiul cotidian, cât și pentru afacerile de stat 
– de pildă, regele portughez Afonso al V-lea, 
care s-a născut, a activat și a murit în Pala-
tul Sintra. Cu mici pauze, a fost locuit per-
manent, inclusiv în secolul al XIX-lea, până 
în 1910, când, Portugalia devenind repu-
blică, complexul a fost declarat monument 
național. 
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O amprentă puternică și-a pus arhitectul 
Raul Lino (important pentru portughezi), 
care a intervenit asupra construcției în anii 
1940, în cadrul unei restaurări; atunci a fost 
refăcută ceramica exterioară, au fost rea-
menajate interioarele cu mobilier din epocă 
adus din alte locații, a fost ușor restructurat 
pentru a deveni obiectiv turistic. 

Trebuie menționat că palatul deţine cea 
mai mare colecţie din lume de „azulejos“, 
mozaicul de inspiraţie maură – expresie a 
artei pe care ibericii au denumit-o „mudejar“ 
(domestică). Un salon întreg este dedicat aici 
panopliei Regelui Manuel şi a celor 72 de fa-
milii de nobili. Cea mai mare încăpere este 
Sala Lebedei, care are pictată câte o lebădă 
pe fiecare panou octogonal al tavanului. 
Acoperișul are, conform tradiției portughe-
ze, o învelitoare ceramică de pantă redusă, 
puțin vizibilă din apropierea clădirii. Spec-
taculoase sunt ancadramentele ferestrelor, 
bogat ornamentate cu simboluri regale, con-
form stilului manuelin consacrat. 

ACOPERIȘURI ISTORICE



Palatul din Queluz
Aflat practic între Lisabona – capitala Por-

tugaliei, și Sintra, Palatul Național din Queluz 
și grădinile sale reprezintă un exemplu re-
marcabil al legăturii armonioase dintre arhi-
tectură și peisaj. Acest ansamblu, desemnat 
monument național încă din 1910 și inclus în 
2013 în circuitul palatelor regale europene, 
ilustrează în același timp modul și stilul de 
viață al familiei și curții regale portugheze în a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la în-
ceputul secolului al XIX-lea, gustul lor pentru 
stilurile baroc, rococo și neoclasic. Unii l-au 
numit „Versailles-ul Portugaliei”, o comparație 
oarecum forțată, dacă ar fi să ne raportăm la 
dimensiuni, dar Queluz-ul este remarcabil 
prin complexitatea și exclusivismul ornamen-
telor, care reflectă pasiunea pentru decorativ, 
dar și viața lipsită de griji a locatarilor.

Inițial, la începutul secolului al XVII-lea, 
aici a fost reședința de vară a unui marchiz. 
Acesta era adept al suzeranității Spaniei asu-
pra Portugaliei, drept pentru care pe la 1640, 
în urma redobândirii independenței de către 
micul regat din vestul Europei, urmașii mar-
chizului au pierdut proprietatea în favoarea 
prințului Pedro, viitorul rege Pedro al II-lea 
(1648-1706). Domeniul a fost îmbogățit cu noi 
construcții finanțate de familia regală, în spe-
cial de către un alt prinț Pedro – de Braganza 
(1717-1786), viitor rege consort al Portugaliei 
prin căsătoria cu nepoata lui, regina Maria I. 

Astfel, între 1747 și 1786 au fost desfășurate 
lucrări ample de constucții extinzându-se 
vechiul palat, care a căpătat dimensiunile și 
fastul unei autentice reședințe regale. Arhi-
tect a fost Mateus Vicente de Oliveira, care 
dorea să confere edificiilor oficiale portughe-
ze eleganța și spectaculozitatea celor spaniole, 
cunoscută fiind rivalitatea dintre aceste două 
puteri. Importanța palatului era și una de poli-
tică internă, regele consort retrăgându-se aici 
pentru a se distanța de intrigile curții și, desi-
gur, pentru a se ocupa de averea considerabilă 
a familiei. Queluz a devenit deci reședință de 
vară, destinată agrementului și divertismen-
tului, mai ales în urma faptului că Palatul 
Ajuda, o altă reședință, a fost distrus de un 
cutremur urmat de incendiu – aspect care, 
de altfel, a catalizat dezvoltarea domeniului 
din Queluz. Lucrurile au luat o turnură mult 
mai dramatică în 1807, când familia regală a 
Portugaliei a fost nevoită să plece în Brazilia, 
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din cauza invaziei armatelor lui Napoleon 
Bonaparte. Atât familia regală, cât și un mare 
număr de aristocrați, au plecat în Brazilia cu 
doar o zi înainte ca armatele franceze să intre 
în Lisabona, luând cu ei o bună parte din va-
lorile de patrimoniu. Generalul Junot, coman-
dantul trupelor napoleoniene, a vizitat palatul 
și și-a propus să amenajeze aici o reședință 
pentru Bonaparte, ceea ce însă nu s-a mai în-
tâmplat. Regele João al VI-lea și curtea lui au 
revenit în Portugalia din exil abia în 1821, dar 
Queluz nu și-a recăpătat strălucirea de altă-
dată, fiind locuit doar ocazional. Brazilia și-a 
declarat independența în 1822, în timp ce fa-
milia regală s-a angajat într-un război fratricid 
pentru cucerirea tronului, evenimente care 
au însemnat decăderea treptată a Portugaliei 
și, implicit, a Queluzului. În secolul al XIX-
lea, din Imperiul Portughez rămăsese doar o 
umbră a ceea ce fusese odată, cu doar câteva 
colonii în Africa și Orient. O repunere în va-
loare a palatului a apărut târziu, în 1957, când 
Pavilionul Regina Maria a început să fie folosit 
ca reședință pentru șefii de stat străini aflați în 
vizită oficială. De asemenea, în 1979 au fost re-
deschise grădinile, în cadrul unui program de 
educație și promovare a artelor ecvestre, pre-
cum și pentru vizitarea de către publicul larg.

Spațiile verzi formează un tot unitar cu 
clădirea în sine, după modelul francez, cu 
garduri vii și copaci sau arbuști „coafați”, cu 
alei trasate simetric și statui sau construcții 
decorative inspirate din mitologia clasică ori 
viața de curte. Pe un canal se putea merge cu 

gondola și, în timp ce se asculta muzică, erau 
urmărite pe parapete scene compuse din plăci 
ceramice glazurate care reprezentau succesele 
maritime ale imperiului colonial. Statuile de 
piatră și plumb, opere ale unor artiști celebri 
în epocă, au fost aduse din Italia și Anglia, iar 
lacul în formă de stea octogonală din interio-
rul parcului a fost proiectat în 1764 de arhi-
tectul francez Jean-Baptiste Robillion. Aici, 
curtea regală portugheză, deosebit de bogată 
datorită coloniilor din toată lumea, în special 
în urma descoperirii aurului în Brazilia, orga-
niza festivități, dansuri, spectacole de muzică 
și teatru, concerte, jocuri, evenimente ecves-
tre și focuri de artificii.  Începând cu primul 
deceniu din secolul al XVIII-lea, zona Lisa-
bonei a fost „invadată” de artiști și arhitecți 
din toată Europa, oferindu-și serviciile noilor 
îmbogățiți care au fost atrași de stilul rococo, 
mai viu decât apăsătorul baroc de inspirație 
italiană, stil care s-a răspândit apoi în întreg 
imperiul, mai ales în America de Sud. În in-
teriorul palatului, spațiile utilizate drept ca-
mere de locuit au fost concepute în strânsă 
legătură cu exterioarele către care se deschid 
perspective ample prin intermediul ferestre-
lor largi, vitrate. Sculpturile din lemn aurit și 
stuc, oglinzile și picturile care acoperă pereții, 
candelabrele strălucitoare și bogat ornamen-
tate, diversele lucrări de artă (cele mai multe 
dintre ele provenind din colecții regale), toate 
reflectă o atmosferă sofisticată, de maximă ge-
nerozitate și deschidere. Strălucirea a crescut 
în special după ce Don Pedro a devenit prinț 
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(și apoi rege) consort, pentru acesta fiind rea-
lizată și o sală a tronului, apartamente noi, un 
nou pavilion care poartă numele Reginei Ma-
ria, numeroase anexe pentru găzduirea servi-
torilor și a aparatului administrativ.

Decorațiunile interioare au fost realizate de 
meșteri francezi, care au pus în operă de ase-
menea fresce cu scene alegorice și istorice. S-a 
folosit lemn de esențe europene nordice (se 
știe că unele au fost aduse din Danemarca și 
Suedia) sau exotice (din Brazilia – pausanto și 
satinwood), care să reflecte influența, întinde-
rea și varietatea imperiului colonial. De altfel, 
era normal ca acești pricepuți constructori de 
corăbii să ducă arta prelucrării lemnului la un 
nivel pe care nu îl puteai regăsi decât la alte 
popoare cu tradiție similară. 

Planul construcției cuprinde așadar aparta-
mente destinate familiei sau oaspeților, o sală 
a tronului, sala de muzică (foarte importantă 
pentru programul zilnic al curții), capela pro-
iectată de același Mateus Vicente de Oliveira, 
cu un altar octogonal acoperit de o cupolă 
sub formă de ceapă, camere pentru consu-
mul de cafea și tutun, spații private destinate 
membrilor familiei sau întâlnirilor, spațiile 
pentru gardieni, camera cu arme și came-
ra de porțelan care are pereții acoperiți cu 
faianță glazurată, și unde sunt expuse servi-
cii de porțelan originale, executate în Europa 
sau Extremul Orient. Aspectul încăperilor a 
fost modificat în timp, cu siguranță, dar at-
mosfera a fost păstrată, inclusiv prin interme-
diul mobilierului de secol XVIII, cu influențe 

engleze și franceze (inclusiv în stil Empire). 
Întâlnim numeroase exemplare rare de mo-
bilier care ne dau o imagine clară asupra 
performanțelor atinse în arta marchetăriei, 
cu intarsii de lemn din esențe exotice și pie-
se metalice (argint), respectiv blaturi din roci 
semiprețioase. Textilele, precum căptușelile 
pereților din anticamera reginei, erau pictate 
în stil rococo, sub influența pictorului francez 
Jean-Baptiste Pillement, pasionat de viziunea 
extrem-orientală asupra artelor plastice, nu-
mită deseori „chinoiserie”.

Din loc în loc, observăm rolul decorativ al 
plăcilor de ceramică glazurată, denumită de 
portughezi „azulejo”. Preluate din arta arabă, 
influentă în Peninsula Iberică, aceste piese de 
faianță sunt decorate policrom, în special cu 
gaben, albastru și roșu pal. Modelele desenate 
pe aceste plăci de faianță sunt influențate de 
asemenea de arta chineză. Trebuie spus că 
multe dintre finisajele originale au fost distru-
se de un incendiu în 1934, ceea ce aruncă o 
umbră de îndoială asupra autenticității unor 
detalii. Totuși, edificiul este o concentrare 
rară de piese cu valoare artistică și istorică, 
ceea ce îl impune ca reper în peisajul arhitec-
turii europene. Aici a fost nu doar un atelier 
al creației artistice și decorative, ci și locul în 
care a fost gândit un concept, preluat apoi în 
toată Europa: cum trebuie să arate un adevă-
rat palat imperial.





De 20 de ani, VELUX propune clienților săi soluția 
completă, care include: fereastra de mansardă, rama 
exterioară care asigură etanșeitatea la apă, produsele 
pentru izolare termică și protecție și accesoriile: 
rulourile interioare (pentru controlul luminii), cele 
exterioare parasolare (pentru reducerea căldurii) și 
plasele contra insectelor. 

Acest pachet complet de produse oferă, de fapt, 
garanție și sigurană clientului final:
- garanția că achizionează un produs durabil, cu o 
durată de viață cât mai îndelungată (de 25 de ani și 
peste), 
- garanția că fereastra își va păstra forma în timp,   
- siguranță că nu va avea inflitrații sau că nu va resimți 
disconfort termic în interior
- siguranță că este protejat în mansardă de prea multă 
lumină, de căldură și de insecte.

„Sunt foarte multe tipuri de ferestre de mansardă 
pe care noi le oferim - cu operare diferită (cu mâner 
sus, mâner jos sau cu telecomandă); există produse 
pentru funcționalități diferite (de ex. ieșire pe acoperiș, 
priveliște), avem și soluțiile pentru extinderea spațiului 
(Balcon Cabrio®, ieșirea pe terasă). Însă, pentru 
fiecare dintre ele, oferim rame de etanșare și produse 
pentru montaj, și nu în ultimul rând, accesorii – rulouri 
interioare pentru filtrarea luminii, rulouri exterioare 
parasolare, plase împotriva insectelor. Cu aceste soluții 
complete, clienții noștri sunt mulțumiți și fericiți, iar 
mansarda devine cel mai atractiv loc din casă pentru 
fiecare proprietar”, ne-a declarat d-na Noemi Ritea, 
Manager General la VELUX România.

NOU! 
Geam termoizolant din 

3 foi de sticlă 

Pentru a te ajuta în decizia asupra produselor VELUX, 
serviciul de relații clienți îți stă la dispoziție la numerele 
noastre de contact sau la adresa romania@velux.com.

Directorii zonali și inginerii service îți pot oferi 
consultanță gratuită direct la locația proiectului tău. 
Pentru programări, te rugăm să apelezi la serviciul de 
relații clienți.

Produsele VELUX se pot cumpăra prin rețeaua națională 
de distribuitori autorizați, datele de contact ale acestora 
fiind disponibile pe www.velux.ro. Comanda se livrează în 
cel mai scurt timp posibil.

La achiziționarea a minim 5 ferestre de mansardă VELUX, 
poți opta pentru asistență tehnică la montarea primei 
ferestre. Vei beneficia de acest serviciu adresându-te 
distribuitorilor autorizați sau serviciului de Relații Clienți. 

Contactează Montatorii Parteneri VELUX pe velux.ro, 
accesând secțiunea Suport și sfaturi. Montajul corect 
este esențial pentru rezistența la intemperii și o durată 
de viață maximă a produsului. 

Inginerii service VELUX și Montatorii Parteneri VELUX îți 
oferă servicii de garanție și post-garanție pe toată durata 
de viață a ferestrei. Contactează Montatorii Parteneri 
VELUX pentru a beneficia de garanție la montaj!

Alege soluţiile complete de la VELUX!

Pe o piață în continuă dezvoltare și schimbare, cauzată de condițiile geo-politice, VELUX este producăto-
rul care reușește să se mențină în top, de 20 de ani. Dacă aruncăm o privire din punct de vedere cronolo- 
gic, VELUX este prima companie care a apărut pe piața românească, creând de fapt piața ferestrelor de 
mansardă, inspirând oamenii, formând trendul locuirii la mansardă, prezentând mereu produse competi-
tive - ferestre de mansardă și accesorii. 
Cum a reușit aceste lucruri? Răspunsul este simplu: oferind soluții complete.

Fii la curent cu noutățile!
facebook.com/VELUX,
instagram.com/veluxromania
youtube.com/VELUXRomania
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EVENIMENT

Joi, 22 iunie, a avut loc Gala Anua-
lei de Arhitectură București 2017, 

eveniment major pentru arhitecți, 
cu o dublă semnificație de această 
dată: au fost premiate cele mai bune 
proiecte înscrise în concursul de ar-
hitectură și, în plus, a fost inaugurat 
noul sediu al OAR București din 
strada Sfântul Constantin nr. 32, 
numit Casa Arhitecturii, loc de în-
tâlnire pentru toți cei interesați de o 
dezvoltare armonioasă a Capitalei. 

Anuala de Arhitectură București 
2017 a ajuns la ediția a XV-a și a fost 
organizată, ca de fiecare dată, de 
Filiala Teritorială București a Or-
dinului Arhitecților din România. 
Tema acestei ediții este ”RESURSE 
– construind responsabil”, iar ma-
nifestarea se desfășoară în două pe-
rioade ale anului: 29 mai - 30 iunie 
2017 și 6 octombrie – 10 decembrie 
2017, în spațiul public al Capitalei. 
Revista noastră a fost prezentă atât 
la gală, cât și la principalele eveni-
mente ale manifestării, fiind distri-
buită gratuit participanților.

Premiile Concursului 
AAB2017
Secțiunea Arhitectura Locuinței 
– categoria locuințe individuale
• Premiu: O casă vagon în 

București – Arh. Mihai Duțescu
• Nominalizări: 

- Locuințe E+MS – Arh. Elena 
Stoian (a primit Premiul Wie-
nerberger)

- Casa Racoviță – Arh. Corina 
Dindăreanu

Secțiunea Arhitectura Locuinței 
– categoria locuințe colective
• Premiu: Imobil rezidențial în 

București, Str. Londra – ADNBA

Secțiunea Arhitectură civică și 
corporate
• Nominalizare: Clădire de birouri 

Ștefan cel Mare – Lauster & Radu 
Arhitecți

Secțiunea Arhitectură, conversie 
și reabilitare
• Premiu: La Firul Ierbii – spațiu 

pentru dezbateri și inițiative civi-
ce – Wolfhouse Productions

Secțiunea Arhitectura spațiului 
interior – categoria amenajări 
efemere
• Premiu: Triaj – Atelier Ad Hoc
• Nominalizări:

- Amenajare Art Safari 2017 – IC 
Studio & VNBIA

- Camera mea Frigorifică – Arh. 
Irina Moscu

- GB_SIS/ Istorii MonuMentale – 
Arh. Justin Baroncea

Secțiunea Arhitectura spațiului 
interior – categoria amenajări 
non-efemere
• Premiu: Kane World Food Stu-

dio – Arh. Bogdan-Nicolae Cio-
codeică

• Nominalizări: 
- Twominutes coffee shop – pan-

dapanda, Arh. Ștefan Păvăluță
- Real is Surreal – arh. Mario 

Kuibuș

Secțiunea Viziuni și cercetări 
prin arhitectură – intervenții și 
experimente de arhitectură
• Premiu: Shrinking Cities. Orașe 

românești în declin – Asociația IDEI-
LAGRAM / IDEOGRAM STUDIO
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Premiul secțiunii Arhitectura Locuinței – 
categoria Locuințe Individuale: 
O CASĂ VAGON ÎN BUCUREȘTI 
(Arh. Mihai Duțescu)

Nominalizare Secțiunea Arhitectură civică 
și corporate: 
CLĂDIRE DE BIROURI Ștefan cel Mare 
(Lauster & Radu Arhitecți)

Premiul secțiunii Arhitectura Locuinței – 
categoria Locuințe Colective: 
IMOBIL REZIDENȚIAL în București,  
Str. Londra (ADNBA)

Premiul secțiunii Arhitectură, convesie și 
reabilitare: 
LA FIRUL IERBII – spațiu pentru dezbateri 
și inițiative civice (Wolfhouse Productions)

Premiile Publicului vor fi atri-
buite în luna decembrie 2017, prin 
intermediul evenimentului „Arhi-
tecturi pe bicicletă” (desfășurat în 
octombrie) și a votului online al 
proiectelor pe site-ul www.anuală.
ro. Evenimentul „Arhitecturi pe bi-
cicletă“ este realizat pentru a încu-
raja atât programul de mobilitate 
urbană, cât și realizarea unor tra-
see ghidate de arhitectură contem-
porană în București, adresate pu-
blicului larg, folosind bicicleta. La 
sfârșitul fiecărui traseu, vizitatorii 
vor fi invitați să voteze obiectivele 
preferate. Votul online va reprezen-
ta numărul de accesări pe www.
anuală.ro, însumat cu numărul de 
like-uri al proiectelor.

Premiul secțiunii Arhitectura spațiului 
interior – categoria amenajări efemere
TRIAJ, Str. Izvor 2-4, București
(Atelier Ad Hoc)

Premiul secțiunii  Arhitectura spațiului 
interior – categoria amenajări non-efemere
KANE WORLD FOOD STUDIO 
(Arh. Bogdan-Nicolae Ciocodeică)

DETALII ACTUALIZATE PUTEȚI 
OBȚINE PERMANENT ACCESÂND:

www.anuala.ro
www.facebook.com/anuala.arhitectura
sau scriind pe adresa: 
contact@oar-bucuresti.ro

• Nominalizări: 
- Industria Bumbacului » In-

dustrii creative – Wolfhouse 
Productions

- Centrul Comunitar Tei – studi-
oBASAR

Secțiunea Viziuni și cercetări 
prin arhitectură – carte de arhi-
tectură
• Premiu: Arhitectură și urbanism 

în România anilor 1944-1960: 
constrângere și experiment – 
Arh. Irina Tulbure

• Nominalizări: 
Kenneth Frampton, Arhitectura 

modernă: o istorie critică

Juriul concursului a fost format 
din arhitecți de prestigiu din țară și 
străinătate: 
• Pentru primele cinci secțiuni: 

Arh. Alexandru Beldiman (Ro-
mânia) - Președintele Juriului, 

Arh. Pierre Hebbelinck (Belgia), 
Arh. Dean Lah (Slovenia), Arh. 
Ivan Kroupa (Cehia) și Arh. Köllő 
Miklós (România).

• Pentru secțiunea a VI-a (Cer-
cetări și viziuni prin Arhitec-
tură, cu cele 3 categorii): Arh. 
Georgică Mitrache (România) – 
Președintele Juriului, Arh. Oana 
Simionescu (România), Arh. Ti-
beriu Bucșă (România).

În cadrul Anualei de Arhitectură 
au fost acordate de asemenea:
• Premiul Președintelui Filialei 

OAR București, câștigat de vo-
lumul București. Arhitectură. Un 
ghid adnotat, autori: Mariana Ce-
lac, Octavian Carabela și Marius 
Marcu-Lapadat;

• Premiul Beneficiarului de Ar-
hitectură, vizând buna comu-
nicare arhitect – client (atribuit 
Muzeului Național de Artă Con-
temporană – proiectul Triaj).
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C lădirea Casei Arhitecturii, 
noul sediu al OAR București, a 

fost construită în anii 1927-1928 de 
către Anton Pădureanu, director al 
„Direcției Păduri și Vânătoare” din 
cadrul Ministerului Agriculturii, 
pentru familia sa, soția Ana și cei 3 
copii - Georgeta Melania, Mircea și 
Virgil. Construcția a fost ridicată în 
curtea familiei Georgescu, părinții 
Anei Pădureanu. În 1938, Anton 

rea Operei Naționale București. 
Din fericire, arhitecții urbaniști din 
acea vreme au avut obiecții asupra 
amplasamentului și au decis con-
struirea Operei ceva mai departe, 
spre Piața Elefterie (inaugurarea 
a avut loc în 1954). Casa a rămas 
totuși naționalizată, redobândirea 
ei de către moștenitori în perioada 
postdecembristă însemnând ani de 
memorii, cereri și audiențe la Pri-
măria Generală a Bucureștiului. A 
mai scăpat odată de la naționalizare 
și demolare în anii 1958-1959, când 
s-a construit liceul Cervantes și a 
fost naționalizată o parte din curte, 
precum și casa familiei Georgescu 
din acea zonă. Atunci, familia a avut 
și un mic noroc (dacă se poate spune 

așa): în casa ce urma a fi demolată 
locuiau 3 urmașe ale familiei Geor-
gescu, 3 surori (din cele 6) ale Anei 
Pădureanu. Acestea au făcut schimb 
de locuință cu chiriașii din casa care 
astăzi este sediul OAR București, 
chiriașii primind locuințe în blo-
curi nou construite. „În casă a ră-
mas aceiași înghesuială, dar măcar 
eram în familie. Apoi casa s-a libe-
rat treptat pe măsură ce vârstnicii 
plecau în lumea celor drepți, iar cei 
tineri pe la căminele lor nou înteme-
iate“, povestesc membrii familiei. 
În anul 1968 au murit atât ultima 
titulară inițială, Ana Pădureanu, 
cât și cel care a avut grijă de casă, 
Alexandru Paul Puricescu. Ulte-
rior, au dispărut pe rând și ceilalți 

POVESTEA UNEI CASE, 
povestea unei familii

Pădureanu a murit, casa rămânând 
soției și celor 3 copii; în anul 1948, 
aici mai locuia doar Ana Pădurea-
nu (copiii fiind căsătoriți și plecați 
de acasă), împreună cu 3 chiriași 
introduși de noul regim comunist, 
fără acceptul proprietarei. În acest 
an a revenit în casă și Georgeta Me-
lania Pădureanu, căsătorită Puri-
cescu, împreună cu noua ei familie: 
soțul Alexandru Paul (fost judecă-
tor „burghez“, la acea dată muncitor 
pe șantier la Sovrom Construcții) 
și cei 2 copii, Alexandru Nicolae și 
Cristiana Ana Florica, toată familia 
înghesuită într-o singură cameră.

Casa, care nu fusese naționalizată 
la început, a fost naționalizată ulteri-
or „pentru interes public“: construi-

Andu Puricescu, 
urmaș al familiei care 
a avut în proprietate 

clădirea devenită 
noul sediu al Ordi-

nului Arhitecților din 
România:

„Sunt foarte 
mulțumit de 

aspectul fațadei, 
care nu a fost 

modificat deloc  
și a rămas  

cel original.“ 

(Foto: Andu Puricescu 
și fiul său, Alex)

EVENIMENT

Colegul nostru, Robert Malischitz, 
împreună cu foștii proprietari,  
la Anuala de Arhitectura
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restre de mansardă moderne, va-
lorificându-se forma generoasă, cu 
rupere de pantă, a șarpantei. Toate 
spațiile acestea sunt acum utilizate 
sau în curs de reabilitare pentru a 
li se da o funcționalitate conform 
noii destinații. „Cu siguranță, re-
copartimentările au fost făcute în 
funcție de necesitățiile unor spații 
de birouri – număr de birouri, nu-
măr de ocupanți pentru fiecare bi-
rou în parte, numărul necesar de 
grupuri sanitare conform normelor 
etc.“, arată domnul Andu Purices-
cu, urmaș al familiei care a avut în 
proprietate clădirea. „Sunt foarte 
mulțumit de aspectul fațadei, care 
nu a fost modificat deloc și a rămas 
cel original“, încheie domnia sa.

urmași: Virgil (1997), Mircea (2004) 
și Georgeta Melania (2007). În 2007, 
moștenitorii existenți și apăruți au 
constatat că sunt prea mulți pentru 
o casă așa mică și au hotărât vân-
zarea. În orice caz, din anul 1948 
și până la vânzarea din 2013, casa a 
fost locuită, întreținută și reparată 
de familia Puricescu. Periodic, a mai 
locuit aici și Virgil Pădureanu.

Transformarea unei locuințe 
într-o clădire cu birouri, acțiune 
aflată încă în derulare, a presupus 
câteva schimbări din perspectiva 
funcționalităților și compartiemen-
tării. Încăperile de bază au rămas 
aceleași, dar au fost realizate lucrări 
de consolidare, câteva recompar-
timentări cu pereți de gips-carton, 

finisajele au fost refăcute cu mate-
riale noi, de calitate. La subsol fuse-
se o bucătărie (neutilizată de ceva 
vreme), o spălătorie, precum și o 
pivniță pentru lemne, din vremuri-
le când încălzirea se făcea cu sobe 
cu lemne (ulterior, prin anii 1950, 
a fost introdusă instalația de gaze). 
Podul era de asemenea un spațiu 
neutilizat, fiind folosit doar pentru 
uscarea rufelor, deși din construcție 
a fost prevăzut cu înălțimea necesa-
ră pentru a fi mansardat. În dece-
niile de proprietate incertă, locatarii 
nu au avut posibilitatea de a con-
strui acolo niște camere de locuit, 
deși ar fi fost necesare. Acoperișul, 
acum complet reabilitat, are o în-
velitoare de titan-zinc fălțuit și fe-
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Conform proiectului realizat de 
Arh. Iulia Stanciu, vechiul pod 

al casei din strada Sfântul Constan-
tin nr. 32 fost redimensionat și man-
sardat, câștigându-se un spațiu am-
plu, prețios pentru funcționalitatea 
clădirii, dar păstrându-se forma 
originală a acoperișului, cu pantă 
în două ape. A fost turnată o placă 
de beton deasupra ultimului etaj 
(iar planșeul a fost completat cu o 
structură metalică în zona scării), a 
fost refăcută șarpanta de lemn, s-a 
realizat termoizolarea, iar o parte 
din structura acoperișului a fost lă-
sată aparentă spre interiorul man-
sardei. Pentru iluminarea naturală 
a acestui spațiu, au fost concepute 
numeroase deschideri: lucarne pe 
panta inferioară a acoperișului, iar 
pe panta superioară, cu înclinație 
foarte mică, au fost poziționate fe-
restre de mansardă Velux. Astfel, 
mansarda este luminată optim pe 
durata întregii zile – o lumină cal-
dă, plăcută, atenuată de lemnul apa-
rent al tâmplăriei care acoperă și 
golul ferestrei. Datorită atmosferei 
create, este, după noi, cel mai atrac-
tiv spațiu al întregii clădiri, priete-
nos și potrivit comunicării, optim 
pentru a fi folosit de arhitecți pen-
tru întâlniri diverse sau expuneri de 

MANSARDA  
Casei Arhitecturii

EVENIMENT

tru etanșeitatea ei și cu siguranță va 
face față intemperiilor.  

Pentru învelitoare a fost aleasă 
o tablă de titan-zinc de nuanță gri 
grafit de la Rheinzink, montată la 
începutul acestui an de partenerul 
tradițional al acestui producător în 
România, Valcon Roofs. Este un tip 
de montaj pe șipcă, la care au fost 
respectatate lățimile fâșiilor de ta-
blă, cu opritor de zăpadă în partea 
de sus și sistem pluvial la streașină, 
din aceleași materiale. Firma Val-
con Roofs este cunoscută de branșa 
arhitecților pentru execuțiile de o 
complexitate ridicată, inclusiv pe 

proiecte. Ferestrele de mansardă cu 
ramă de lemn se potrivesc perfect 
ambianței rustice create cu ajuto-
rul acestor structuri aparente, în 
care lemnul este pus în valoare prin 
excelență. Chiar dacă panta supe-
rioară este mică, fereastra de man-
sardă Velux este recunoscută pen-



segmentul restaurărilor de acoperișuri ale unor clă-
diri monument de arhitectură, având în portofoliu 
numeroasele lucrări monumentale (Palatul BCR, 
Palatul de Justiție, Palatul Culturii din Iași, Biseri-
ca Sf. Gheorghe Nou din București și multe altele). 
Cromatica și textura materialului pentru învelitoa-
re, modul de fălțuire și liniile generale conturează 
un acoperiș bine proporționat în raport cu restul 
clădirii, care își păs-
trează aerul interbelic. 
Streașina și pazia din 
lemn băițuit, cu o se-
rie de modele rectan-
gulare, aduc un plus 
de eleganță fațadei 
ornamentate cu ele-
mente neoromânești 
la nivelul cornișelor și 
balcoanelor. Pe fațada 
dinspre stradă a fost 
amplasată o placă co-
memorativă a arhitectului inițial al clădirii, Florea 
Stănculescu, un pasionat al stilului. Chiar dacă, la 
momentul redactării acestui articol, lucrările de in-
terior nu erau încheiate, suntem convinși că rezul-
tatul final va fi unul de referință, potrivit destinației 
actuale a imobilului: Casa Arhitecturii.
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Soluții BASF pentru acoperișuri, balcoane și galerii exterioare  
în domeniul hospitality:

• MasterSeal® Roof
• MasterSeal® Balcony

Situații particulare
Arhitectura hotelurilor, pensiunilor, hostelurilor și a al-

tor tipuri de unități de cazare se caracterizează printr-un 
nivel ridicat de personalizare, care pune accent pe brand 
și pe concept, încorporându-le în destinația efectivă a 
construcției respective. În acest context, acoperișul poate 
fi un element de individualizare, ceea ce presupune deseori 
soluții estetice mai puțin întâlnite, și în consecință soluții 

tehnice mai complexe. Aticurile, parapetele, calcanele, zo-
nele de acoperiș terasă, înclinările mai apropiate de orizon-
tală sau verticală sunt frecvente în aceste cazuri, ceea ce în-
seamnă multe lucrări de detaliu, deci tot atâtea posibilități 
ca timpul, condițiile meteo extreme sau incidentele de tot 
felul să își facă vizibile efectele asupra etanșeității. 

În plus, acoperișul unei asemenea clădiri este deseori stră-
puns de diverse elemente de instalații sau amenajări specifi-
ce: coșuri de fum, instalații de climatizare, sisteme de capta-
re a energiei solare, antene, reclame luminoase etc. Și aici se 
poate vorbi de multe lucrări de detaliu, care trebuie securi-
zate cumva. Reparațiile acestor instalații se soldează deseori 
cu noi pagube provocate de un lucrător care a călcat mai 
apăsat sau nu a avut grijă unde și cum a montat, astfel încât 
acoperișul să rămână la fel de protectiv; un element de fixa-
re aplicat defectuos poate avea diverse consecințe, de la o 
simplă infiltrație la o inundație în toată regula. 

Din păcate (sau din fericire uneori), aceste efecte devin 
imediat vizibile și se extind cu trecerea timpului, dacă nu se 
iau măsurile potrivite. Și ce este mai dăunător pentru buna 
funcționare a unei unități de cazare sau centru Spa decât o 
pată de umezeală sau o infiltrație care aduce atât pagube di-
recte, ce vizează siguranța construcției și degradarea finisaje-
lor, cât și pagune indirecte prin nerespectarea standardelor 
de igienă, care pun în pericol sănătatea oaspeților? Balconul, 

IMPERMEABILIZĂRI
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element de arhitectură frecvent întâlnit la un hotel, trebuie 
bine etanșeizat, pentru că, în caz contrar, de aici pornesc 
multe dintre problemele cu umiditatea construcției, ceea 
ce va afecta de asemenea finisajele și structura.

Este normal ca aceste lucrări de etanșeizare a acoperișurilor, 
teraselor, balcoanelor, galeriilor și zonelor de tranzit exteri-
oare să fie realizate cu materiale premium, puse în operă de 
firme specializate, agreate de producători, situație în care 
se poate da o garanție a calității. În caz contrar, echipele 
de muncitori vor găsi în orice situație argumente pentru 
nereușita lucrării: că materialele nu au rezistat sau sunt in-

Această gamă utilizează materiale poliuretanice și po-
liureice, pentru a crea sisteme cu membrană elastomerică 
lichidă, fixată pe întreaga suprafață. Utilizate la nivel global 
pentru mai mult de 20 de ani și îmbunătățite constant în 
urma cercetărilor BASF, sistemele MasterSeal Roof se află în 
prim-planul soluțiilor pentru acoperișuri. Peste 15 milioa-
ne de metri pătrați de acoperiș MasterSeal Roof au fost 
aplicați la nivel mondial în ultimii 10 ani (aproximativ cât 
suprafața insulelor Cipru și Creta la un loc!), fiind potrivite 
pentru toate condițiile climatice, de pe orice continent, de 
la iernile severe din Mongolia până la atmosfera tropicală 
din Singapore și la căldura uscată din Australia. Sunt dis-
ponibile pentru abordarea acoperișurilor cu diverse tipuri 
de substrat, pentru zone de trafic sau nu, în cadrul unor 
sisteme de terasă clasică sau inversată. Membranele fiind 
aplicate prin pulverizare, sau prin aplicarea manuală, siste-
mele devin continue, fără suduri sau îmbinări, capabile să se 
adapteze celor mai complexe suprafețe, profiluri și detalii.

Sistemele de acoperiș MasterSeal Roof cuprind în princi-
pal trei straturi – un grund, o membrană elastomerică și 
o acoperire rezistentă la radiații UV. În cazul unei încărcări 
semnificative a traficului, se poate adăuga un strat suplimen-
tar de uzură, devenind astfel un sistem MasterSeal Traffic.

Structura sistemului
• Primerul sau grundul, un material epoxidic sau poliure-

tanic, poate fi aplicat pe o varietate de substraturi, de la 
beton armat la placaj, PVC, oțel vopsit, cupru, diverse alte 
metale, piatră, țiglă (glazurată sau nu), cărămidă, gresie 
ceramică, polistiren și beton acoperit cu bitum etc. Peste 

compatibile, că lucrările anterioare au fost realizate neco-
respunzător, că nu s-a angajat o întreținere optimă ș.a.m.d. 

Iată de ce vă propunem două game de produse simplu 
de pus în operă, care vă feresc de cele mai multe probleme 
legate de etanșeitatea clădirii: MasterSeal® Roof și Master-
Top® Floor Systems de la BASF. Sunt soluții personalizate, 
complete, care satisfac nevoile de impermeabilizare ale ori-
cărui tip de clădire și oferă garanție pe termen îndelungat. 
Acestea pot fi puse în operă fără a întrerupe pe termen 
lung activitatea în clădire, doar limitând accesul pentru câ-
teva zile în zona de lucru. 

MasterSeal® Roof

grund, se poate adăuga nisip de cuarț, în funcție de sistem.
• Membrana de impermeabilizare, o alternativă la meto-

dele convenționale cu membrane din folie bituminoasă 
sau polimerică, implică aplicare lichidă, nu conține solvenți 
și este excelentă pentru suprafețe cu geometrie complexă. 
Cu ajutorul metodelor moderne de pulverizare, este per-
misă instalarea mai rapidă pe substraturi complexe decât 



IMPERMEABILIZĂRI
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aplicarea manuală și sunt evitate materialele de detaliu sau 
de colț pentru trecerile de la orizontală la verticală. În doar 
30 de secunde de la pulverizare se formează o membra-
nă elastomerică monolită solidă și impermeabilă, care nu 
poate fi afectată de ploaie din primul minut de după apli-
care. 

• Izolația termică poate fi integrată în acest sistem, sis-
temele MasterSeal Roof fiind perfect compatibile cu 
materiale termoizolante precum spuma poliuretanică și 
polistirenul expandat. Soluțiile specifice sunt create îm-
preună cu proiectantul pentru a obține rezultatul dorit 
de termoizolare și impermeabilizare.

• Stratul final implică un strat de protecție decorativ, re-
zistent la radiații UV și intemperii, care dacă este aplicat 
în culoare albă, reduce nivelul de încălzire a acoperișului 
datorită gradului ridicat de reflexie solară de peste 90%. 
Această ultimă aplicare este recomandată pentru a avea 
garanția că stratul impermeabil va rezista fără proble-
me vreme de mulți ani de la aplicare. Durata de viață a 
stratului final este determinată în principal de condițiile 
de mediu și de expunerea la trafic a suprafeței. Selecta-
rea stratului superior este legată și de tipul de utilizare 
a acoperișului (de exemplu traficul pietonal necesită di-
verse soluții antiderapante), o estetică deosebită (culoare, 
textură), atribute suplimentare precum gradul de reflexie 
solară. 

» Avantaje:
• Acțiune rapidă: protecție la apă după numai un minut de la 
aplicare;
• Execuție rapidă: prin pulverizare, se pot aplica până la 700 m2 
pe zi, inclusiv pe suprafețe verticale necirculate;
• Suprafață perfect continuă: apa nu poate pătrunde prin 
rosturi sau crăpături;
• Siguranță la alunecare: strat final potrivit pentru suprafețe 
plate și rampe;
• Funcționarea ca strat de uzură: strat de acoperire separat, cu 
rezistență mecanică și la acțiunea soarelui, pentru protejarea 
membranei hidroizolante;
• Fără solvenți: asigură sănătatea aplicatorilor și are un miros in-
sesizabil, ceea ce permite utilizarea la clădiri aflate în funcțiune;
• Traficabil intens: permite traficul auto, inclusiv cel de tonaj 
redus;
• Ușor de întreținut: reparații rapide cu materiale compatibile 
aplicate manual;
• Verificarea calității la fața locului: testarea impermeabilității 
la apă se poate face cu testerul portabil înainte de aplicarea 
stratului final; de asemenea, se poate verifica foarte simplu  
grosimea sistemului și aderența la suport.



MasterSeal® Balcony – sisteme de protecție și 
impermeabilizare pentru balcoane și terase circulabile

Balcoanele, terasele deschise și zonele pietonale peste 
spații construite sunt realizate, de obicei, din beton, even-
tual impermeabilizate cu bitum sau alte materiale. Fără o 
protecție suplimentară, substraturile respective se vor de-
teriora în mod inevitabil în timp. Acest lucru poate duce 
la infiltrarea apei în construcție la nivelurile inferioare, 
degradarea prin îngheț și coroziunea oțelului – fenome-
ne care aduc pagube semnificative structurii. 

Efectul condițiilor extreme trebuie luat în considerare 
atât în faza de proiectare a structurii, cât și în alegerea siste-
mului de protecție a balconului. Criteriile pentru opțiunea 
aleasă trebuie să includă: impermeabilizarea suprafețelor, 
stabilitatea la raze UV, soluții anti-alunecare pe zonele de 
trafic. În cazul în care au apărut fisuri, este obligatorie o 
soluție de protecție cu un sistem elastic, cu capacitate de 
preluare a fisurilor.

Având în vedere aceste situații, BASF a dezvoltat o serie de 
sisteme de protecție speciale pentru balcoane, funcționale 
și decorative în același timp: MasterSeal® Balcony. Aceste 
sisteme și-au demonstrat eficiența, versatilitatea și durabili-
tatea în multe locuri din întreaga lume, în condiții meteoro-
logice diverse. Fiecare situație sau necesitate specifică are un 
corespondent în oferta dedicată de la BASF, produsele din 

» Avantaje:
• Aplicare la majoritatea tipurilor de substrat
• Permeabilitate la vapori (nu și la apă în stare lichidă)
• Rezistență la alunecare
• Aplicare rapidă
• Întreținere ușoară
• Suprafață continuă, fără rosturi și suduri
• Rezistență la radiații UV și intemperii
• Durată lungă de viață
• Gamă largă de culori și texturi
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Prin divizia sa specializată, BASF este cel mai mare furnizor mondial de produse chimice pentru construcții, reparații și 
renovări. Pe lângă dobândirea expertizei în urma a numeroase proiecte realizate în întreaga lume, BASF investește continuu în 
cercetare, în dezvoltarea de sisteme noi și îmbunătățirea celor existente. În parteneriatele desfășurate, abordarea este atât cea 
de furnizor de produse, cât și de personalizare a sistemelor și serviciilor, în cadrul unui concept holistic asupra construcției. 

www.master-builders-solutions.basf.ro
www.master-builders-solutions.com

gama MasterSeal Balcony având ca numitor comun ușurința 
aplicării și timpul scurt de uscare. De obicei, un balcon poate 
fi acoperit prin această metodă într-o singură zi, deci se poa-
te proteja rapid de intemperii chiar și imediat înainte de a se 
confirma o prognoză meteo nefavorabilă.



ÎNVELITORI

Rolul principal al unui 
acoperiș este să proteje-

ze construcția, indiferent care 
este destinația acesteia. Totuși, 
în cazul unei unități de caza-
re (hotel, pensiune, motel etc.), 
exigențele sunt deseori mai ridi-
cate, în contextul în care o astfel 

riodice ulterioare sunt o bună mo-
dalitate de a evita neplăcerile. Este 
cunoscut faptul că o optimizare a 
acoperișului este mult mai costi
sitoare dacă se face ulterior, și nu 
atunci când se construiește inițial; 
orice intervenție presupune riscuri 
de compromitere a etanșeității, lu-
crări ascunse, posibile improvizații.

Învelitoarea metalică este tot 
mai utilizată în ultimul timp pen-
tru acoperișuri de hoteluri, pen-
siuni, restaurante, cluburi etc., 
construcții la care arhitectura 
poate fi o carte de vizită, cu soluții 
tehnice și estetice inovatoare, chiar 
experimentale. De la cabane man-
sardate de munte la acoperișuri cu 
pantă joasă de la câmpie sau de pe 
litoral (deși în ultimul timp nu prea 
se mai ține cont de aceste aspecte), 
producătorii consacrați au conce-
put modele cu o estetică specifi
că, adaptată. Modelele din clasa 
premium, mai ales cele cu granule 
de piatră  naturală, pot fi conside-
rate repere ale calității în domeniu, 
garantate pentru multe decenii 
datorită protecțiilor suplimentare. 
Acoperirea de piatră naturală con-

Acoperișul pentru hotel sau restaurant
Caz particular – învelitoarea metalică
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Acoperiș GERARD Shingle  
Resort David, Rucăr

de investiție este în mod frecvent 
mai mare decât într-o clădire cu 
altă destinație (rezidențială, de 
birouri, industrială etc.), datori-
tă dotărilor, calității materiale-
lor de construcție, arhitecturii, 
nevoii de renovare periodică din 
motive de imagine. Un acoperiș 
cu învelitoare metalică este o 
alegere excelentă, atâta vreme 
cât se ține cont de calitatea ma-
terialelor, a montajului și, nu 
în ultimul rând, de realizarea 
acoperișului în sistem complet, 
cu toate elementele necesare 
pentru ca acesta să reziste și să 
ofere siguranță utilizatorilor.

O unitate hotelieră trebuie să 
funcționeze continuu, să poată face 
față în orice moment solicitărilor, 
fără situații neprevăzute care să îi în-
trerupă activitatea. O infiltrație prin 
acoperiș poate însemna compromi
terea activității pentru câteva zile 
sau chiar mai mult (ce se poate face 
în cazul unui episod meteorologic 
extrem?), distrugerea bunurilor din 
interior, nemulțumirea oaspeților 
și, în final, o problemă pentru ima
ginea hotelului. În consecință, 
acoperișul trebuie construit temei-
nic de la început, iar inspecțiile pe-
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Acoperișul GERARD este rezistent la furtuni, zăpadă, ploaie sau 
grindină. Produs din oțel, este solid și durabil. Acoperirea cu piatră 
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și asigură un confort fonic sporit. Acestea sunt motivele pentru care 
GERARD îți oferă o garanție de 50 de ani. Cu acoperișul GERARD casa 
ta este pregătită să reziste la aproape orice condiții meteo extreme.

Reprezentant exclusiv in România:
FINAL DISTRIBUTION
Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova
Tel: 0244 260 140, office@finaldistribution.ro

www. finaldistribution.ro
www.gerard.com.ro



feră durabilitate şi protecţie împo-
triva intemperiilor, reduce nivelul 
de poluare fonică în caz de ploaie 
torenţială, furtună sau grindină şi 
asigură aderenţa zăpezii pe timp de 
iarnă, fără a mai fi nevoie de para-
zăpezi. Zăpada care cade peste țigla 
metalică cu acoperire de piatră na-
turală are mai multe şanse să se de-
pună şi să fie reţinută într-un strat 
uniform. Finisajul texturat asigură 
astfel o suprafaţă care menține ză-
pada pe acoperiș până la topirea 
naturală. În plus, greutatea redusă 
a învelitorii (6 kg/mp) se dovedeşte 
a fi un avantaj şi în asemenea con-
diţii, când structura de rezistenţă a 
clădirii în general, și a acoperişului 
în special, este supusă unei presiuni 
mari. Mansardarea acoperișului 
este o lucrare care se poate aborda 
în condiții de maximă etanșeitate 
a învelitorii, bineînțeles folosind 
toate materialele moderne care asi-
gură confortul (termoizolație, folie 
anticondens, ferestre de mansardă 
dacă este cazul ș.a.m.d.).   

De asemenea, învelitoarea me-
talică este poate cea mai potrivită 
variantă dacă nu se dorește ca pe 
acoperiș să se dezvolte vegetație 
(în zonele cu umiditate mare, pe 
partea de nord etc.), iar straturile 
protectoare oferă o rezistență bună 
la atmosfera salină de pe litoral. 
Flexibilitatea metalului permite 
ușoarele mișcări structurale ale 
șarpantei, date de uscarea lemnu-
lui sau de variațiile de temperatură 
exterioară.

Un acoperiș de hotel are dese-
ori o arhitectură elaborată, cu 
multe schimbări de pantă, do
lii, străpungeri, sisteme de fixa
re, elemente ale sistemului plu
vial  – acestea pot însemna tot 
atâtea vulnerabilități dacă nu sunt 

de calitate. Dar sistemul complet 
de acoperiș trebuie, în primul rând, 
să existe, cu tot ceea ce presupu-
ne: coame, pazii, elemente de ra-
cord, dolii. Un sistem pluvial bine 
dimensionat și unul de parazăpezi 
(în cazul acoperișurilor cu țiglă 
metalică clasică), adaptat zonei cli-
matice în care se află hotelul, sunt 
absolut necesare. Exigențele vor fi 
mult mai ridicate, desigur, în zone 
de munte, cu precipitații și furtuni 
intense, cu o climă mai imprevi-
zibilă. Existența lor înseamnă în 
primul rând economie de resurse 
– umane și financiare, care altfel 
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ar fi alocate pentru îndepărtarea 
urmărilor unor precipitații abun-
dente; aceste sisteme sunt conce-
pute să gestioneze mult mai eficient 
apa, în diferitele ei stări de agregare, 
fără a fi necesară intervenția pe mo-
ment a beneficiarului. Apa în stare 
lichidă ajunge rapid la canalizare 
sau în zone în care nu afectează 
construcția sau traficul. 

Un acoperiș fără parazăpezi, cu 
țurțuri amenințători la streșini, 
poate pune în pericol siguranța ce-
lor care trec pe lângă construcție, 
ceea ce nu este de dorit în nicio 
situație. În plus, proprietarul sau 
operatorul poate fi tras la răspun-
dere de autorități dacă nu rezolvă 
problema; așadar, un sistem com-
plet de acoperiș este totdeauna 
cea mai eficientă metodă de a re-
duce cheltuielile cu întreținerea 
proprietății, de a avea o clientelă  
mulțumită și un personal cu mai 
puține probleme. Iar un acoperiș 
cu componente achiziționate de la 
același producător, compatibile în-
tre ele, va funcționa mult mai bine 
și va avea un aspect unitar.

ÎNVELITORI

Acoperiș GERARD Shake 
Restaurant Toscany, Târgoviște
(restaurarea unei case de 100 de ani)

Slate



Slate



ÎNVELITORI

Noile modele de învelitori me-
talice profilat-ambutisate (sau am-
prentate), printre care le-am remar-
cat pe cele ale producătorului țiglei 
Gerard, au o structură stratificată 
deosebit de complexă; acestea sunt 
realizate din oţel maleabil, rezistent 
şi uşor, acoperite apoi cu un strat de 
aluminiu-zinc, cu proprietăţi an-
ticorozive, iar după aplicarea unui 
strat de pasivizare, este acoperit cu 
un lac acrilic (pe ambele feţe) şi o 
răşină acrilică, ce acţionează ca in-
hibitor de muşchi, licheni sau alge. 
Finisajul este realizat cu granule de 
piatră, acoperite la rândul lor cu un 
lac incolor ce acoperă porii pietrei 
naturale și constituie o ultimă bari-
eră de protecţie. 

Estetica este inspirată de regulă 
de aspectul învelitorilor consacrate, 
care amintesc fie de acoperişurile 
mediteraneene (de exemplu Gerard 
Milano), de şindrila acoperişurilor 
din România, Anglia sau Olanda 
(Gerard Shake), de ardezia întâlnită 
în sudul Franţei sau de acoperişu-
rilor tradiţionale de pretutindeni 
(Gerard Classic şi Heritage). Acest 
lucru permite folosirea învelitorii 
metalice pentru orice tip de arhi
tectură a clădirii, de factură re-
tro sau modernă, profitându-se de 
avantajele materialului respectiv: 
rezistență la solicitări mecani
ce, prinderi solide în structura 
șarpantei, etanșeitate și continu
itate, greutate redusă, costuri mai 
mici de montaj, execuție rapidă. 
Sistemul de fixare paralel cu pla-

nul acoperișului crește sensibil 
rezistența la furtuni, astfel încât un 
vânt de 200 km/oră nu afectează un 
asemenea acoperiș. O garanție de 
50 de ani este astfel posibilă, ceea ce 
reprezintă un avantaj incontestabil 
pentru investitorul într-o unitate 
Horeca. Nu în ultimul rând, trebuie 
menționat comportamentul exce-
lent la foc, aspect important pentru 
o clădire cu consum mare de ener-
gie și numeroase străpungeri în 
acoperiș, care să respecte normati-
vele din domeniu.  

Acoperiș NOVATIK Classic Mat, Black
Renovare acoperiș Casa Dalles, jud. Dâmbovița

STUDIU DE CAZ:
Sistemul complet
Gerard - Novatik

Articolul de față a fost ilustrat cu referințe 
Gerard – Novatik, produse premium pre-
zente pe piața românească și internațională.

GERARD Milano GERARD Shake

GERARD Classic GERARD Heritage

Menționăm de asemenea în acest 
context sistemele pluviale meta-
lice semirotunde și rectangulare 
Novatik de la Final Distribution, 
care, pe lângă rezistența dată de 
oțelul protejat cu zinc și acoperire 
organică, au fost proiectate astfel 
încât, prin forme, sisteme de fixa-
re și culori, să se integreze cât mai 
bine în arhitectura unei fațade.
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Egger ROOFING BOARD –  
placa ergonomică pentru astereală

ROLUL ASTERELII  
ÎN CONSTRUCŢIA ŞARPANTEI
Prin multiplele funcţiuni pe care le îndeplineşte, acoperişul 
joacă unul din rolurile cele mai importante în configuraţia 
unei construcţii. El trebuie să asigure concomitent: protecţie 
la intemperii, izolare termică şi fonică, rezistenţă la acţiuni di-
namice (vânt, seism) şi statice (zăpadă). De aceea, proiectarea 
şi execuţia acestuia necesită o atenţie deosebită. Proiectantul 

În decursul acestei veri, Egger a promovat în cadrul unor demonstrații practice noua placă ergonomică pentru 
astereala acoperișului EGGER Roofing Board, un produs deosebit de avantajos pentru beneficiari, antreprenori 
și montatorii de acoperișuri. Demonstrațiile, executate de montatori specializați agreați de Egger, s-au desfășurat 
pe diferite șantiere din Iași, București și Brașov, și au atras numeroși participanți: constructori, furnizori de materiale 
pentru construcții, arhitecți, reprezentanți ai presei de specialitate, care a putut observa direct cum sunt utilizate și 
care sunt diferențele față de cheresteaua obișnuită sau față de plăcile OSB standard.  

trebuie să ţină cont atât de condiţiile climatice specifice zonei 
în care urmează a fi amplasată construcţia, cât şi de respecta-
rea principiilor elementare de fizică a construcţiilor, în special 
cele referitoare la difuzia şi convecţia vaporilor de apă.

În ansamblu, acoperişurile de tip şarpantă se bazează pe 
conlucrarea a trei elemente principale: structura de rezis-
tenţă (compusă din popi, cleşti, cosoroabă, pene şi căpriori), 
astereala şi învelitoarea. În funcţie de tipul soluţiei alese de 
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proiectant (şarpantă ventilată/neventilată, permeabilă la va-
pori sau cu difuzie închisă) şi de natura spaţiului interior prote-
jat, acestora li se adaugă o serie de straturi suplimentare, cu rol 
determinant în asigurarea izolaţiei termice/fonice corespun-
zătoare sau a protecţiei la umiditate (bariere de vapori, folii 
anticondens, benzi de etanşare, etc).

Dacă ne referim strict la astereală, trebuie spus că aceas-
ta, în ciuda importanţei, nu este întotdeauna şi obligatorie! 
Pentru a înţelege acest paradox, va trebui să ne concentrăm 
atenţia asupra funcţiunilor îndeplinite:
• suport rigid pentru învelitoare, cu rol în preluarea şi trans-

miterea directă către căpriori a încărcării din zăpadă (valabil 
doar în cazul învelitorilor de tip şiţă sau şindrilă bituminoasă);

• rol de contravântuire – asigură rigidizarea în plan a structurii de 
rezistenţă, în scopul disipării acţiunilor dinamice (vânt şi seism);

• contribuie la îmbunătăţirea izolării fonice a spaţiului de la ni-
velul mansardei, prin atenuarea sunetelor de impact (ploaie, 
grindină) şi a zgomotului aerian;

• opţional, în funcţie de materialul utilizat reprezintă o protec-
ţie suplimentară la infiltraţii de umiditate (condens, ploaie, 
zăpadă) în interiorul şarpantei;

În cazul învelitorilor din ţiglă metalică, ceramică sau de ci-
ment, preluarea şi transmiterea către căpriori a încărcării din 
zăpadă se realizează prin intermediul structurii suplimentare 
formată din şipci şi contraşipci. Prin urmare, la aceste tipuri de 
învelitori, astereala nu joacă un rol structural, ci doar contribu-
ie la creşterea rigidității de ansamblu a structurii şarpantei, ca 
element de contravântuire.

EGGER ROOFING BOARD – PLACA  
ERONOMICĂ PENTRU ASTEREALĂ
Compania EGGER a lansat de curând pe piaţă placa pentru 
astereală EGGER Roofing – un produs unic, a cărui utilizare 
face posibilă obţinerea unei planeităţi deosebite (condiţie obli-
gatorie de altfel în cazul învelitorilor din şindrilă bituminoasă 
şi nu numai).

La origine fiind o placă de calitate OSB/3, produsul se indivi-
dualizează printr-un format de dimensiuni reduse şi o frezare 
inovatoare a muchiilor. Ambele generează multiple beneficii 
pentru montator, care se traduc printr-o viteză sporită la mon-
taj, pierderi reduse de material şi, deloc neglijabil, o siguranţă 
a muncii la punerea în operă mult îmbunătăţită faţă de celelal-
te produse alternative (cherestea sau placă OSB cu cant drept).

Formatele disponibile sunt: 2.800 x 600 x 12mm (greutate to-
tală 12,1 Kg/placă), 2.400 x 600 x 12mm (10,4Kg) şi 2.400 x 600 



EGGER 
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x 15mm (13Kg). Pentru montator, beneficiile greutăţii reduse 
sunt reprezentate de  diminuarea semnificativă a efortului fizic 
la transportul plăcilor, respectiv faptul că manipularea şi instala-
rea acestora se poate face de către o singură persoană.

Îmbinarea în plan vertical a plăcilor EGGER Roofing se re-
alizează prin intermediul profilului nut-şi-feder de pe laturile 
scurte, având rosturi de dilataţie de 2 mm încorporate. Pe 
lângă precizie şi rigiditate sporită, acesta permite şi poziţiona-
rea „în câmp” (între căpriori) a îmbinării, lucru care în cazul 
celorlalte tipuri de astereală nu este admis. În atare condiţii, 
vorbim de o singură debitare pe capetele de rând, deci de 
un randament net superior la montaj (~30% mai rapid com-
parativ cu OSB-ul cu cant drept). Rigiditatea îmbinărilor este 
deosebită, astfel încât greutatea montatorilor este susținută 
fără probleme, inclusiv pe zona de îmbinare.

Între rânduri adiacente, plăcile se îmbină prin suprapunerea 
laturilor lungi, prin intermediul profilului tip „falţ în trepte” cu 
rosturi de dilataţie de 2 mm de asemenea încorporate. Aceas-
tă îmbinare „deschisă” permite corectarea micilor abateri de 
planeitate ale structurii, situaţie frecvent întâlnită la căpriorii 
proveniţi din cherestea proaspăt debitată şi nerindeluită.

Uşurinţa cu care plăcile pot culisa una în raport cu cealaltă 
prin suprapunerea muchiilor lungi se datorează fineţii frezării 
şi constituie un element de particularitate al produsului. Nu 
trebuie neglijat nici faptul că, odată îmbinate, plăcile rămân 
ferm pe poziţie până la fixarea lor definitivă pe căpriori. Avan-
tajul este acela că riscul alunecării, deci implicit al căderii aces-
tora de pe acoperiş, este complet eliminat, chiar şi în situaţia 
nedorită a unei rafale de vânt apărute în timpul montajului. 

EGGER Roofing Board este din toate punctele de vedere un 
produs inovator, uşor de transportat şi simplu de montat, ale 
cărui beneficii se traduc în ultimă instanţă în reducerea costu-
lui manoperei de montaj, atât în raport cu cheresteaua, cât şi 
cu plăcile standard OSB.    

Mai multe informaţii despre produsul EGGER Roofing 
Board sunt disponibile pe www.egger.com la secţiunea 
„Produse pentru construcţii”. 

EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate etapele 
unei construcţii: pardoseli, pereţi, tavan şi acoperiş.
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Nanotehnologie și artă: 
Mehatop N și Mehgies Wallpaper
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» Mehatop N  
acceptă provocările:
• Zone cu umiditate ridicată
• Orașe puternic poluate
• Design sofisticat
• Solicitări speciale ale investitorilor
• Aspect stabil, de durată, inclusiv al 
culorii

„Magia stă în detalii” scria Theo-
dor Fontane în 1893. Tocmai pentru a 
garanta calitatea optimă, am îmbrățișat 
afirmația marelui scriitor german și am 
dezvoltat tehnologia nanostructurii 
lacului protector, cel mai fin detaliu al 
membranelor noastre. Spre deosebire 
de fraza citată, caracteristica de auto-
curățare are foarte puțină legătură cu 
magia: implică știință și multe ore de cer-
cetare, iar noi o numim MEHATOP N. 

Materialele PES-PVC moderne, folosite în arhitectura tensionată, pot da o altă formă spaţiului, 
permițându-le arhitecţilor să „sculpteze” tridimensional, într-o manieră aproape imposibilă pentru 
orice alt tip de material. Arhitectura tensionată oferă chiar mai mult: designerul se poate juca cu 
lumina, mai ales cea naturală, prin ondularea contururilor, unghiuri surprinzătoare, uniri între spații.

Am adoptat principiul lăcuirii cu ME-
HATOP N inspirându-ne din natură. 
Multe plante își folosesc caracteristicile 
unice, rezultate din evoluție, pentru a se 
proteja la suprafață de agresiunile me-
diului, de ciuperci sau alge. O nanostruc-
tură specială ce le acoperă minimizează 
energia de suprafață, reducând aderența 
atunci când intră în contact cu alte mo-
lecule având energie de suprafață mai 
mare, precum apa, praful sau murdăria. 

Membranele noastre tratate sunt 
proiectate într-un mod similar. Praful, 
murdăria și alți factori externi nu ade-
ră la membranele acoperite cu noul lac 
MEHATOP N de la Low&Bonar și se 
înlătură cu ușurință, eventual la prima 
ploaie. Și, pentru că știm și avem încre-
dere în cât de bună este inovația noas-
tră, oferim până la 20 de ani garanție 
pentru toate produsele Low&Bonar cu 
lac MEHATOP N.

Noua tehnologie Low & Bonar: Mehatop N – membrane tehnice
cu utilizare de lungă durată pentru inspirație arhitecturală

ȘTIRE DE ULTIMĂ ORĂ:
Acoperișul stadionului Mercedes Benz 
Arena (al echipei germane VfB Stutt-
gart) va fi înlocuit în aceasta vară cu 
41.750m2 de membrană MEHGIES® Val-
mex® Mehatop N FR1000 (type III), pro-
dusă de Low&Bonar.
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» Caracteristicile  
Mehgies Wallpaper:
• Absorbția uniformă a cernelii
• Culori vibrante
• Rezistență la temperaturi ridicate
• Rezistență la zgârieturi
• Greutate redusă (350 g/mp)

Mehgies Wallpaper – decorarea pereților dintr-o singură bucată
Tapetarea pereților înseamnă, pentru 

noi, acoperirea lor cu un material prin-
tat după preferințe estetice, creând ast-
fel un spațiu pozitiv în care să muncești, 
să trăiești sau să te odihnești. Imaginea 
printată poate fi aleasă individual de fi-
ecare client, oferindu-i șansa de a avea 
pe perete ORICE ÎȘI POATE IMAGINA!

Mehgies Wallpaper este o alterna-
tivă economică și ecologică la tapetul 
clasic. Lățimea materialului poate fi de 
la 1 m până la 5m (poate fi folosită pe 
înălțimea peretelui), iar lungimea poate 
fi aproape oricare (și poate fi folosită pe 
lungimea peretelui). Aceasta înseamnă 
că pereții pot avea un design nelimitat, 
fără îmbinările care deranjează deseori 
la tapetul clasic.

Suprafața este foarte rezistentă, pe 
spate este acoperită cu un strat care o 
opacizează, iar textura cu aspect textil 
îi dă un aer natural, familiar. Calitatea 
imprimării se datorează tratamentelor 
speciale și a cernelurilor cu latex. În plus, 
materialul are efectul de întârziere a flă-
cării, în caz de incendiu, în conformitate 
cu anumite standarde internaționale.  

Mehgies Wallpaper este în mod 
special potrivit pentru medii ușor con-
taminabile, așa cum sunt spitalele, re-
staurantele, hotelurile sau birourile, dar 
pot fi folosite cu succes și în locuințele 
private. 

 
 
 

SC Low & Bonar Romania SRL

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

info_ro@mehgies.com 
www.mehgies.com
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ȘI CĂRĂMIDA EI APARENTĂ

E ste un fapt cunoscut că insulele brita-
nice excelează în clădiri din cărămidă, 
de cele mai multe ori lăsată aparentă, 

conferind peisajului urbanistic acea incon-
fundabilă culoare roșiatică și un aspect gene-
ral unitar, specific. Britanicii și mai cu seamă 
englezii din Londra și zona adiacentă, țin 
foarte mult la acest aspect – într-atât încât, 
dincolo de considerente economice, în cadrul 
lucrărilor de reabilitare termică a vechilor 
construcții, își plachează casele cu materiale 

termoizolante și apoi aleg drept finisaj tot o 
cărămidă aparentă. Unul dintre motivele in-
vocate este faptul că o cromatică aprinsă este 
mai vizibilă în ceața londoneză, ceea ce per-
mite evitarea accidentelor rutiere... dar există 
și alte argumente, pe care le vom aminti în 
continuare. În orice caz, vorbim de un mate-
rial aparent utilizat pe scară largă atât pentru 
locuințele muncitorilor din zonele industri-
ale, cât și pentru clădiri administrative sau 
palate ale aristocrației britanice. 
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Majoritatea clădirilor construite în această 
manieră datează din epoca industrială, când 
cărămida a devenit tot mai accesibilă ca preț 
și modalitate de procurare, influențând sti-
lurile englezești din ultimele trei secole, de 
la arhitectura georgiană (întâlnită cu precă-
dere în anii 1714 – 1830), la cea victoriană 
(1837 – 1901, perioada de domnie a Reginei 
Victoria) și până în ultimele decenii ale se-
colului trecut, când încă se mai construiau 
cu succes case cu influențe tradiționale, ver-
naculare, denumite uneori în stil „Tudor-
bethan“ sau „Tudoresque“. 

O tradiție europeană
Cărămida aparentă poate fi considerată 

o tradiție europeană, cu o utilizare prepon-
derentă în țările nordice și în spațiul anglo-
saxon. Provenită din spațiul mediteraneean, 
unde grecii și romanii au folosit-o și răspân-
dit-o în teritoriile cucerite, cărămida din 
argilă arsă a început să fie folosită la scară 
mai mare în Evul Mediu pentru ridicarea 
lăcașurilor de cult gotice din nordul con-
tinentului, mai ales în zone în care piatra 
pentru zidărie era mai rară. Au apărut astfel 
un stil al ”Goticului de cărămidă”, apoi cel al 
”Renașterii de cărămidă”, în cadrul cărora 
arhitectura era determinată de proprietățile 
acestui material, cu toate avantajele și limi-
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tele lui. Putem vedea exemple relevante în 
toată Europa, de la Veneția până în Țările 
Baltice, și din Franța până în Rusia, cu accen-
te remarcabile în spațiul flamand și germa-
nic. Din considerente estetice și economice, 
multe dintre aceste edificii nu au mai fost 
tencuite sau placate cu alt material mai „no-
bil“ (marmura, piatra), conturând un mod 
original de a construi care s-a dezvoltat inde-
pendent, cu oportunități decorative notabile 
– ornamente, teracotă, sculpturi, acoperiri 
cu emailuri sau metale rare etc. Totuși, în 
lipsa unui transport eficient, a resurselor de 
energie, a unei productivități mai mari și a 
unei tehnologii care să depășească stadiul de 
îndeletnicire manuală, cărămida a rămas un 
material prohibitiv până în epoca industrială.

Consecințele faste ale unui sinistru
După cum știm, britanicii au fost pionierii 

industrializării începând cu sfârșitul seco-
lului al XVIII-lea, prin urmare cărămida a 
putut fi obținută aici mult mai rapid și mai 
ieftin; a fost suficient un eveniment pentru 
ca acest material să înceapă a fi produs pe 
scară largă. Din păcate, este vorba de un eve-
niment nefericit: marele incendiu din 1666 
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(The Great Fire of London). În câteva zile, 
între 2 și 5 septembrie 1666, au dispărut în 
acest sinistru casele a 70.000 de locuitori ai 
Londrei (care atunci avea 80.000 de locui-
tori), zeci de biserici și majoritatea clădirilor 
administrative. Problema principală a fost 
utilizarea preponderentă a lemnului și a unor 
materiale care nu ofereau protecție la incen-
diu (paiantă), respectiv lipsa unei sistemati-
zări a vechiului oraș medieval, zădărnicind 
orice intervenție a pompierilor; consecința 
favorabilă a fost impunerea construirii pe 
bază de cărămidă și piatră, cu cât mai puțin 
lemn, fără a face însă și o resistematizare a 
orașului. Cum piatra nu este foarte simplu 
de obținut în acea parte a Angliei (dar nici 
simplu de prelucrat și nici foarte avantajoasă 

„Marele incendiu din Lon-
dra” (tablou aparținând unui 
pictor necunoscut) așa cum 
a fost văzut acesta în seara 
zilei de marți, 4 septembrie 
1666, dintr-o barcă aflată în 
vecinătatea Turnului Wharf.
Turnul Londrei se află în 
dreapta și Podul Londrei în 
stânga, iar Catedrala Sf. Paul 
în fundal, înconjurată de cele 
mai înalte flăcări.



ca inerție termică), meșteșugarii au început 
o adevărată ofensivă în producția de cără-
midă, dezvoltând obținerea ei prin tehnici 
cât mai eficiente și mai rapide. Acesta poate 
fi considerat momentul în care arhitectura 
engleză se deschide către clasicism, dar și cel 
în care arhitectura rezidențială londoneză 
adoptă cărămida, devenind un model și pen-
tru celelalte orașe ale Europei de Vest. Piatra 
a rămas în aceste secole o a doua opțiune, 
utilizată în general la construirea edificiilor 
administrative, de cult sau aristocratice; se 
poate vorbi de o frecvență mai mare a ei în 
zonele sudice de coastă sau mai nordice, re-
spectiv în zone rurale unde a fost menținută 
o anumită tradiție. 

Cărămida după
Revoluția Industrială
Un pas important a fost inventarea în 1855 

a primei linii mecanizate de obținere a că-
rămizii (la Middlesex, acum zona de nord a 
Londrei). Au apărut sortimente diferite, de 
la cele grosiere concepute pentru structura 
casei, la cele cu goluri și, desigur cele cu fi-
nisaj neted, speciale pentru fațade – cu va-
riantele lor klinker, glazurate sau de diferite 

nuanțe, în funcție de materia primă și gradul 
de coacere. Exista chiar un sortiment speci-
fic (London stock brick), de culoare gălbuie 
sau brună, obținut din argila locală. Mai tre-
buie spus că în dezvoltarea spectaculoasă a 
Londrei în secolul al XIX-lea, carierele de lut 
erau constituite ad-hoc, chiar în zona exca-
vată pentru construcție, reducându-se astfel 
costurile transportului. Este și motivul pen-
tru care varietatea cromatică a cărămizilor 
utilizate este foarte largă. 

Foarte interesant este faptul că la multe 
dintre construcții cărămida a rămas apa-
rentă. Un motiv este economia de material 
pentru finisare, nevoia unei dări în folosință 
rapide, dar și vizibilitatea mai bună a culo-
rii aprinse în contextul faimoasei cețe lon-
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doneze, prevenindu-se astfel accidentele 
rutiere. La un moment dat au apărut o serie 
de probleme privind calitatea cărămizii fo-
losite: cea de exterior fiind mult mai scum-
pă, era spartă în două și folosită practic doar 
ca placare (deși practica aprobată însemna 
construirea unui rând de cărămizi întregi). 
În secolul al XVIII-lea nu existau însă lianți 
suficient de puternici pentru a susține că-
rămida aparentă, așa că multe fațade s-au 
prăbușit, ceea ce a dat de lucru beneficiari-
lor timp de decenii, până la obținerea unor 
adezivi superiori. Din fericire, în jurul anului 
1800 a fost inventat cimentul Portland (desi-
gur, tot în Anglia), ceea ce a dus la obținerea 
unor mortare superioare, capabile să reziste 
în atmosfera și ploaia acidă a Londrei, spre 
deosebire de mortarele de var anterioare, 
mult mai slabe. Oricum, proprietarii de case 
au avut tot timpul probleme cu clivajele apă-
rute între zidurile construcțiilor și fațadele 
aparente, ceea ce nu se mai întâmplă în ulti-
mele decenii, de când există mortare adezive 
mai puțin casante, cu elasticitate optimizată 
și o rezistență mecanică superioară. De ase-
menea, din cauza poluării în contextul in-
dustrializării excesive, cărămiziul caselor a 
devenit rapid cenușiu sau chiar negru, astfel 
încât în 1956 a fost adoptată o „lege a aerului 
curat“, prin care era controlată foarte strict 
arderea cu fum a diferiților combustibili, iar 
casele au fost curățate (folosind fonduri gu-
vernamentale), recăpătându-și astfel culorile 
naturale ale cărămizii.   

Pentru ridicarea confortului și economie 
de energie, sunt folosite în prezent, sub că-

rămida aparentă neportantă, materiale ter-
moizolante; cel mai adesea însă, este lăsat 
un strat de aer între cărămida portantă și 
cea aparentă, aerul având proprietăți termo-
izolante. 

Inspirație din Harry Potter
Britanicii sunt atât de atașați de acest 

mod de a construi și de arhitectura unei 
fațade de cărămidă, încât le promovează in-
clusiv prin intermediul industriei cinema-
tografice. În studiourile Warner Bros din 
Londra, deschise parțial turismului, pot fi 
vizitate spațiile în care a fost turnat vestitul 
film Harry Potter, punct de atracție pentru 
numeroși admiratori care trebuie să aștepte 
luni de zile pentru a prinde o rezervare. 
Imaginile surprinse aici aparțin casei Mu-
ggles (Încuiații – cei care nu aveau abilități 
magice, nefăcând parte dintr-o familie de 
vrăjitori). Casa a fost construită în curtea 
muzeului, iar decorarea fațadei prin anti-
chizare, cu materiale moderne, economice, 
este descrisă în detaliu. Este și un răspuns 
la dorința multor fani ai filmelor cu Harry 
Potter de a-și construi singuri un asemenea 
zid, cu materiale specifice Do It Yourself-
ului. Privind mai atent, sunt incluse practic 
etapele de finisare a unei placări cu cără-
midă aparentă, dându-i un aspect retro, de 
basm. Acest fapt relevă un alt aspect: încu-
rajarea renovării fațadelor vechilor case cu 
materiale mai inovative, adoptate la fel de 
bine într-un studio de fim sau pentru o casă 
reală cu înfățișare tipic britanică. Se poate 
vorbi astfel de un brand de țară, nu-i așa? 
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NORMATIVE

REGULI pentru învelitorile  
din LEMN, STUF și PAIE

Utilizate timp de milenii, 
învelitorile din lemn, stuf 
și paie sunt încă întâlnite 

la clădirile de mici dimensiuni din 
epoca noastră, fie că sunt vechi 
sau nou construite. Curentul Eco 
a dat un nou impuls acestora, fă-

în ultimul rând, poate este de folos 
puțină lumină în definirea terme-
nilor, care deseori sunt confundați, 
respectiv să înțelegem în ce se ma-
terializează costurile unei aseme-
nea lucrări, dacă este realizată con-
form normativelor.  

Învelitorile din materiale celulozi-
ce (lemn, stuf, paie) cu caracter local, 
manufacturier sunt utilizate în general 
la construcții care respectă specificul 
tradițional al zonei, pentru o serie de 
categorii funcționale de clădiri: locuințe 
individuale, clădiri de agrement (turisti-
ce, agroturistice), clădiri agricole, clădiri 
de producție locale (pescării, artizanat, 
mică producție). Învelitorile din ma-
teriale celulozice pot fi concepute de 
asemenea la acoperișurile clădirilor noi, 
pentru redarea specificului local, numai 
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cându-se eforturi serioase (inclusiv 
financiare) de păstrare a tradiției, 
a modului de execuție, după meto-
de străvechi. Totuși, în ciuda unor 
aparențe, execuția lor nu este lăsată 
la voia întâmplării; pentru eficiență 
și pentru siguranța utilizatorilor, 
domeniul este reglementat între 
anumite limite, ceea ce obligă pe 
montatori să respecte o serie de 
norme. Considerăm că este necesar 
să le trecem în revistă, selectându-
le din normativul NP 069–2014, 
pentru a ști care pot fi așteptările 
de la aceste învelitori, care sunt 
exigențele cerute montatorilor, 
care sunt standardele de calitate 
necesare pentru a obține și con-
fort, rezistență, siguranță, dincolo 
de aspectul lor rustic, pitoresc. Nu 
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ca impresie vizual-estetică, fiind prevă-
zute peste învelitorile moderne de tip 
continuu sau semicontinuu; în acest 
caz, învelitoarea va avea un rol predo-
minant estetic, specific zonei.

Elemente plane  
din lemn: șiță, șindrilă, 
draniță etc.
• Elementele plane din lemn sunt înve-

litori de tip discontinuu, care se pro-
duc manufacturat, pe plan local, în 
special în zonele de deal și munte, din 
lemn de rășinoase sau fag.

• 
Caracteristicile elementelor 
tip șiță și șindrilă 
(specifice României):
• Șița este similară ca format general cu 

șindrila, având terminația inferioară 
dreaptă mai subțire și mai îngustă de-
cât a șindrilei;

• Șindrila poate avea terminația inferi-
oară dreaptă, în unghi, semirotundă 
sau dreaptă, cu marginile concave, 
în funcție de tradiția zonei geografi-
ce de situare; șindrilele au marginile 
longitudinale crestate în lambă și uluc 
sau drepte (la montaj în imitație de 
lambă și uluc);

• Dimensiunile uzuale ale elementelor 
celulozice tip șiță sunt:
– Lungime de 30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 

cm sau 60 cm;
– Lățimea între 7 cm și 14 cm;
– Grosimea de 5 mm ÷ 7 mm;

• Dimensiunile uzuale ale elementelor 
celulozice tip șindrilă:
– Lungimea de 35 cm, 40 cm sau 50 

cm;
– Lățimea între 5 cm și 13 cm;
– Grosimea marginii cu lambă este 

de cca. 3 mm, iar a marginii cu uluc 
este de cca.15 mm, cu adâncimea 
ulucului de minim 10 mm.

Alte tipuri de elemente  
pentru învelitori din lemn:
• Scândura cu uluc pentru învelitori:

– Lungimea este în general cea a 
versantului acoperișului;

– Lățimea de la 15 cm la 22 cm;
– Grosimea de 19 mm, 22 mm și 25 

mm;
• Șindrila finlandeză: asemănătoare 

șindrilei, dar mai lungă;
• Plăcuță din lemn (sau șindrilă lungă): 

asemănătoare șindrilei, dar mai lată;
• Draniță: asemănătoare șiței, dar cu 

lungime și lățime redusă: L=100÷120 
mm; l = 9÷13 mm.

Toate aceste elemente plane  
din lemn trebuie să îndeplinească  
o serie de cerințe calitative:
• Să fie debitate din lemn uscat, să nu 

prezinte crăpături și/sau noduri;
• Elementele plane din lemn vor fi 

sortate dimensional, astfel ca pe un 
versant de acoperiș toate să aibă 
aceleași dimensiuni, cu abateri di-
mensionale de maxim 5%;

• Vor fi tratate biocid și ignifug în 
soluții care să nu modifice semnifica-
tiv aspectul natural.

Învelitorile cu snopi  
din paie sau stuf

Acestea sunt de asemenea învelitori 
de tip discontinuu. 
• Paiele utilizate pentru învelitori sunt 

din secară (cele mai bune), grâu și 
ovăz, fiind paie scurte de 50÷60 cm 

sau mai lungi de 80÷100 cm.
• Stuful utilizat pentru învelitori are 

lungimea cuprinsă între 1,20 m și 1,50 
m (după tăierea spicului).

Sunt menționate în normative și 
învelitorile din argilă cu paie sau 
cu stuf, precum și din nuiele. Acestea 
sunt învelitori de tip semidiscontinuu, 
realizate prin suprapunerea snopilor 
din paie sau stuf înglobate și lipite cu 
mortar din argilă grasă sau din pano-
uri din nuiele împletite, impregnate cu 
argilă, toate acoperite cu un strat de 
aproximativ 15 cm de mortar de argi-
lă grasă, în unul sau mai multe straturi. 
Menționăm că argila grasă este un tip 
de argilă cu conținut mic de nisip și praf, 
cu o plasticitate mare și permeabilitate 
redusă.
Cerințe calitative ale învelitorilor cu 
snopi din paie de stuf:
• La confecționarea snopilor se vor uti-

liza paie sau stuf uscate, cu spargeri 
minime ale tulpinii (în special la stuf);

• Snopii vor fi egali ca lungime și dia-
metru al bazei;

• Snopii din paie sau stuf vor fi 
confecționați numai din paie sau tul-
pini de stuf, fără amestec cu alte vege-
tale (buruieni, frunze, spice etc.);

• Snopii din paie sau stuf vor fi tratați 
biocid și ignifug în soluții care să nu 
modifice semnificativ aspectul natu-
ral.

Configurația acoperișului și relația 
cu învelitoarea
• Acoperișurile trebuie concepute 

în formate cât mai simple – cu doi 
sau patru versanți, versanți plani sau 
curbi, eventual cu ruperi de pantă nu 
foarte complexe. Coamele secundare 
realizate din elemente plane din lemn 
vor fi rotunjite, iar coama principală 
se va realiza cu depășirea elementelor 
(peste linia de coamă), cu fața văzu-
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tă (ce depășește coama) orientată 
spre direcția vânturilor dominante. 
Este vorba aici de un detaliu teh-
nic care optimizează aerodinamica 
acoperișului și împiedică pătrunderea 
apei sub învelitoare în timpul vânturi-
lor puternice.

• Doliile dintre versanți, realizate din 
elemente plane din lemn, pot fi ro-
tunjite sau nu, dar se recomandă a fi 
etanșeizate suplimentar cu elemente 
de tinichigerie sau cu membrane hi-
droizolante.

• Coamele realizate cu snopi din paie 
sau stuf vor fi rotunjite, iar în cazuri 
justificate se vor prevedea dolii în 
pantă, cu măsurile suplimentare 
menționate mai sus.

• Elementele de străpungere vor fi 
etanșeizate cu elemente de tinichige-
rie și/sau cu membrane hidroizolante. 
Pentru elementele de străpungere cal-
de (coșuri de fum, evacuări de aburi 
etc.), se vor prevedea măsuri speciale 
de izolare impotriva incendiilor – sis-
temele profesionale dispun de aseme-
nea elemente din materiale speciale.

• Suportul învelitorii va fi realizat din 
șipci, prăjini cioplite sau lăturoaie cu 
distanța interax, în funcție de lungi-
mea elementelor, de minim 15 cm și 
maxim 25 cm. Pentru snopi, paie sau 
stuf, suportul învelitorilor va fi realizat 
din prăjini cioplite sau lăturoaie cu 
distanța interax de minim 20 cm și 
maxim 30 cm (modulate în funcție 
de lungimea snopilor).

• Dată fiind etanșeitatea scăzută, înveli-
torile celulozice pot fi considerate în-
velitori ventilate. Pentru o construcție 
la standarde moderne, ele trebuie 
prevăzute cu folie substrat (anticon-
dens sau hidroizolantă), montată pe 
căpriori, sub riglajul suport al învelito-
rii. De asemenea, dacă este vorba des-
pre acoperișuri peste încăperi locuite, 
condiționate termic (încălzite sau ră-

cite, în funcție de destinația spațiului), 
se impune termoizolarea suplimenta-
ră între sau sub căpriorii de susținere. 
Un caz particular este învelitoarea cu 
snopi din paie sau stuf, care are de re-
gulă un efect termoizolant important. 
Aici, în funcție de necesitate, se poate 
prevedea și o structură termoizolantă 
peste o barieră contra vaporilor, iar, 
dacă nu este nevoie izolare termică, 
este suficientă bariera contra vapori-
lor (folie substrat hidroizolantă) am-
plasată sub învelitoarea propriu-zisă.

Panta acoperișului

În cazul învelitorilor din lemn, 
panta depinde de zona climatică 
și exigențele beneficiarului, deci în 
consecință de numărul de straturi de 
șiță sau șindrilă:
• Când șița sau șindrila are două stra-

turi, panta minimă este de 60% (uzual 
70% ÷ 180%), maxim până la vertica-
lă;

• Când șița are 3 ÷ 5 straturi, panta mi-
nimă poate fi de 50% (uzual 60% ÷ 
110%), pană la verticală.

Suprapunerea longitudinală pentru 
învelitorile din șiță sau șindrilă (dreap-
tă, cu lambă și uluc și finlandeză) este 
de minim ½ din lungimea elementului; 
un element de invelitoare sprijină în trei 
puncte pe elementele suport.

Suprapunerea transversală pentru 
șiță sau șindrilă dreaptă poate fi:
• 1/4 pentru un rând de elemente – 

admisă pentru acoperirea spațiilor 
deschise, cu etanșeitate redusă )la 
șoproane, de pildă)

• 1/2 pentru două rânduri de elemente 
– admisă pentru acoperirea spațiilor 
închise, semiînchise sau deschise, cu 
etanșeitate medie (de exemplu spații 
necondiționate termic pentru depo-
zitare sau de lucru, poduri cu planșeu 
termoizolat);

• 1/3 pentru trei rânduri de elemente 
– admise pentru acoperirea spațiilor 
închise, condiționate termic.
Suprapunerea transversală pentru 

șindrilă cu lambă și uluc se face cu adân-
cimea în uluc de minim 20 mm pentru 
învelitorile într-un rând și de minim 15 
mm pentru învelitorile în două rânduri.

În cazul învelitorilor cu snopi de 
paie sau stuf, panta va fi:
• La  snopi din paie sau stuf: minim 

100%, maxim 200%; se permit pante 
mai mari, până la verticală, cu lungimi 
de maxim 3.0 m, cu prevederea mini-
mă a unui rând suplimentar de snopi 
și cu asigurarea etanșeității capetelor 
superioare ale snopilor;

• La snopi din paie sau stuf cu argilă: 
minim 85%, maxim 100%;
Pantele pot fi micșorate, față de cele 

indicate, în cazul în care se prevede un 
substrat hidroizolant pe astereală, cu 
sistem dublu de șipci. Suprapunerea 
snopilor va fi de minim 2/3 din lungime, 
iar snopii se leagă pe astereală la partea 
superioară și la minim 1/2 din lungime 
(recomandabil la 1/3 din lungime).



MEMBRANE DE ACOPERIŞ DIN PVC

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

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

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

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

MEMBRANE DE ACOPERIŞ DIN FPO

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

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

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

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

PRINCIPIILE SISTEMELOR LIPITE DE ACOPERIŞ
DESCRIERE 
GENERALĂ

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

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

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

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

POSIBILITĂŢI INDIVIDUALE 
DE DESIGN

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

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

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

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

PRINCIPII 
DE INSTALARE 

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

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

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

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

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor exis-

tente din bitum 

Sistemele de acoperișuri Sika 
fac posibile noi moduri de a trăi

www.sika.ro



MEMBRANE DE ACOPERIŞ DIN PVC

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

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

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

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

MEMBRANE DE ACOPERIŞ DIN FPO

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

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

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

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

PRINCIPIILE SISTEMELOR LIPITE DE ACOPERIŞ
DESCRIERE 
GENERALĂ

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

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

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

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

POSIBILITĂŢI INDIVIDUALE 
DE DESIGN

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

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

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

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

PRINCIPII 
DE INSTALARE 

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

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

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

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

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor exis-

tente din bitum 

Sistemele de acoperișuri Sika 
fac posibile noi moduri de a trăi

www.sika.ro



Tel. 0244 445 800
Fax 0244 445 801

www.coilprofil.ro
info@coilprofil.ro

În perioada 1 septembrie – 31 octombrie
2017, la orice sistem de acoperiş din ţiglă 
metalică Metigla achiziţionat primiţi
gratuit noile opritoare de zăpadă
Omega* (în limita a maxim 3  buc.
la 10 m2 de ţiglă).

OPRITOARE
PROMOŢIE

ZĂPADĂ

*ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

Acoperișul de la


