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Acoperișul
zilelor noastre
Lucian Nicolescu, Redactor-șef

P

roblema energiei se pune mai acut
decât oricând; nu mai avem privilegiul de a privi lucrurile în perspectivă, pe termen mediu sau lung, acum, când
ne confruntăm cu o criză serioasă de resurse
(mai mult sau mai puțin indusă), cu o
poluare tot mai alarmantă și cu facturi care
reflectă cu asupra de măsură toate aceste
frământări. Fără să ne dorim, realitatea ne-a
adus o confirmare prematură a preocupării
noastre pentru case eficiente energetic, în
speță pentru materiale termoizolante performante. Odinioară, când spuneam „acoperiș”, ne gândeam la învelitoare, eventual
la șarpantă, atunci când era cazul. În acest
moment, un acoperiș înclinat care este compus doar din șarpantă și învelitoare reprezintă un concept de minimă rezistență, pe
care orice beneficiar ar trebui să îl considere doar un punct de plecare pentru
ceea ce îi este necesar cu adevărat. Nici nu
mai contează atât de mult faptul că podul,
odată loc de depozitare sau domiciliu stabil
pentru porumbei, va fi utilizat sau nu ca
mansardă; el trebuie să se transforme într-o
barieră împotriva pierderilor de căldură.
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Termoizolarea unei case noi sau reabilitarea
termică a uneia vechi se fac nu doar asupra
zidurilor exterioare – acestea, deși importante, reprezintă doar un pas. Fie că termoizolația se face peste planșeul de
deasupra ultimului etaj, între căpriorii șarpantei sau peste șarpantă, ceva trebuie
întreprins pentru a evita o risipă. De preferat, intervenim la nivelul învelitorii pentru
o mansardare ulterioară.
Grosimea stratului de termoizolație este
un subiect încă dezbătut la noi, dar nu în
mediul specialiștilor, ci al beneficiarilor; unii
dintre aceștia din urmă se dovedesc în
continuare sceptici la sfaturile arhitecților,
inginerilor și producătorilor, considerând că
exigențele termotehnice sunt facultative,
dacă nu cumva o conspirație a celor din
domeniul construcțiilor, cu scopul de a-și
justifica tarifele sau a-și vinde produsele.
Lucrurile păreau destul de nuanțate până să
apară standardele nZEB; acum nu este
posibil să obții recepția unei clădiri, având
anumiți parametri de performanță (atât în
proiect, cât și în fapt), fără o termoizolație a
acoperișului – legile fizicii nu permit.

Parafrazând o zicere celebră, estivală,
nici acoperișul nu mai e ce-a fost... „Din
fericire” – am completa noi, în ideea că
avem la dispoziție o mulțime de materiale
și sisteme care pot fi folosite, la niveluri de
preț dintre cele mai diverse, cu respectarea
unor standarde minime de calitate, conform
normelor europene. În funcție de calitate, și
durata de existență a sistemului va fi pe
măsură. Fiecare material termoizolant, de la
fiecare producător în parte, are avantajele
și dezavantajele lui, pe mai multe paliere –
ceea ce ni se pare normal.
Așadar, oricare ar fi tipul de învelitoare
(ceramică, metal, beton, bitum etc.), un strat
termoizolant este absolut necesar; acesta va
avea și rol fonoizolant/fonoabsorbant, desi-
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Răspunderea legală pentru conținutul materialelor publicitare revine
beneficiarilor acestora.

gur, ceea ce într-un mediu urban zgomotos
este un mare atu. Este firesc, deci, ca în paginile revistei noastre să dedicăm articole
ample acestui subiect care îi preocupă pe
toți cei implicați într-un proiect. De
asemenea, fiecare acoperiș va avea nevoie
de ventilare, deoarece apa sub formă de
vapori este mult mai prezentă într-o casă
de acum, comparativ cu ceea ce se întâmpla zeci de ani în umă. Grija noastră pentru
igienă, pentru un aer curat, este mai mare,
proporțional cu gradul de poluare existent
și cu pericolele microorganismelor care ne
pot afecta. Fiecare acoperiș va avea un
sistem pluvial funcțional, care să diminueze
efectele distrucțive ale apei în contextul
unor fenomene meteorologice extreme,
pe care le simțim tot mai frecvente.
Departe de noi intenția de a induce o stare
de anxietate – aceasta este realitatea concretă, dovedită, pe care o trăim, indiferent
că o acceptăm sau nu, că o luăm în seamă
sau o ignorăm, sperând că ne va ocoli cu
efectele ei neplăcute. Cam acestea sunt
mizele unui acoperiș modern, așa trebuie
să ni-l imaginăm și să îl construim, prevăzând din start toate cele necesare; nu
vom aștepta o refacere a bugetului ca să îl
modernizăm, deoarece costurile vor fi mai
mari, iar pierderile se înregistrează zi de zi.
La noile realități, avem nevoie de noi soluții,
care apar treptat și se dezvoltă pe măsură
ce ne confruntăm cu fel de fel de provocări. Apare întrebarea firească: de ce nu
folosim totdeauna cele mai noi sisteme
pentru acoperiș, știind că la un moment dat

mATERIALE DE TOP

Vata minerală de sticlă URSA
Glasswool - pentru acoperișuri,
mansarde și fațade

U

n procent de 80% din energia consumată întro clădire rezidențială, fie că este casă
unifamilială pe pământ sau bloc multietajat,
este alocată încălzirii și răcirii, ceea ce reprezintă un
semnal serios că trebuie să facem mai mult în acest
sens. Rapoartele la nivel european arată că trei sferturi
dintre clădiri sunt ineficiente energetic și 36% din gazele
cu efect de seră provin din arderea combustibililor
pentru încălzire, în special combustibili fosili. Iar
prețurile în creștere grevează tot mai mult asupra
bugetului unei familii. Există mai multe soluții cu efecte
pozitive, dar cea mai importantă este termoizolarea, în
speță folosind materiale cu amprentă redusă de carbon,
obținute din materii prime naturale, cu cât mai puține
efecte secundare nedorite asupra construcției. În acest
sens, se poate spune că vata minerală de sticlă este
printre cele mai potrivite soluții: transfer termic redus,

Eficiența energetică a unei clădiri înseamnă să
utilizăm mai puțină energie pentru a obține același
grad de confort, iar acest deziderat are două efecte
pozitive majore: micșorarea facturilor și reducerea
poluării. Multe imobile rezidențiale, de birouri sau
cu altă destinație folosesc mai multă energie decât
au nevoie de fapt, din cauza ineficienței și risipei. În
lipsa unei optimizări a consumului, sunt greu de
combătut schimbările climatice și ponderea tot mai
mare a cheltuielilor legate de energie, cu efecte
economice, politice și sociale care se resimt la nivelul
întregii planete. Rezolvarea acestor probleme
depinde de noi, care putem construi la o calitate
mai bună, cu materiale termoizolante mai
performante. Iar cele mai importante schimbări se
pot face începând cu domeniul rezidențial, unde se
înregistrează cele mai mari pierderi inutile.
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o locuință sănătoasă, fără igrasie, raport foarte bun între
costurile de montaj și rezultatele obținute.

Acoperișuri în sistem complex
Clima temperată a României, dar cu valori termice
extreme în anumite perioade, face ca utilizatorii unei
construcții să aibă nevoie de un consum ridicat de
energie pentru gestionarea temperaturii interioare pe
tot timpul anului. Inclusiv arhitectura tradițională românească se bazează pe materiale ușoare și termoizolante,
precum lemnul sau fibrele vegetale, reflectând încercarea
oamenilor de a se proteja de gerul și vântul iernii, cât mai
ales de căldura toridă din timpul verii. Arhitectura
caselor care se construiesc în prezent este diferită, dar
nevoia de confort a rămas, ba chiar se poate spune că
așteptările sunt mai mari.

Din fericire, vata minerală de sticlă a devenit deja
o soluție convențională, utilizată în tot mai multe
proiecte. Avantajele acestui material se dovedesc
salutare pentru acoperișuri, mai ales pentru cele
care adăpostesc mansarde.
Învelitoarea unui acoperiș poate atinge vara
temperaturi de 80ºC pe zonele expuse către soare,
cu atât mai mult cu cât este vorba de o culoare
închisă, iar dacă este o învelitoare metalică, această
căldură se distribuie rapid, transformând aproape
acoperișul într-un cuptor. Acesta este unul dintre
motivele pentru care în ultimele decenii se construiesc
acoperișuri ventilate, cu termoizolație, chiar dacă podul
este nelocuit. În plus, una dintre caracteristicile aerului
cald este faptul că, fiind mai ușor, acesta are tendința de
a se ridica, ceea ce este în dezavantajul spațiilor aflate
la nivelurile superioare ale unei clădiri, care în
consecință trebuie dotate cu aer condiționat. Un pod
termoizolat este o metodă excelentă de a crește inerția
termică a construcției în ansamblu, făcând-o mai
confortabilă și mai eficientă energetic. Dacă sub
acoperiș se amenajează o mansardă, lucrurile sunt și
mai clare: cu cât stratul de material termoizolant este
mai gros, cu atât mansarda este mai confortabilă termic.

Un material imbatabil
Vata minerală de sticlă este așadar o barieră termică
între interiorul și exteriorul locuinței. Cum funcționează aceasta? Aici nu este vorba despre materialul
propriu-zis, care este în fond sticlă – aceasta are
conductivitatea termică relativ mare, λ= 1 W/mK, cam
ca a betonului.
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Dar ceea ce conferă acestui material unicitate este
modul în care este realizat, prin prelucrarea sub formă
de fibre extrem de subțiri îmbinate cu ajutorul unor
lianți, astfel încât capătă o textură asemănătoare lânii –
având capacitatea asemănătoare de a termoizola, dar
nu și dezavantajele materialelor organice (biodegradabilitatea, sensibilitatea la apă, vulnerabilitatea la
insecte etc.). Materialul termoizolant devine astfel aerul
înglobat în această rețea densă, iar aerul are o
conductivitate termică de 0,024 W/mK, una dintre cele
mai bune. Felul în care sunt dispuse aceste fibre
limitează extrem de mult fenomenul de convecție
naturală a căldurii în interiorul materialului, între
fibrele de sticlă și aer, dar există o circulație minimă a

8

aerului care permite transferul de vapori. Această
ultimă particularitate este și ceea ce diferențiază vata
minerală de sticlă de alte materiale termoizolante de pe
piață, care sunt impermeabile la apă sau au o permeabilitate redusă, favorizând apariția unor fenomene
extrem de neplăcute, precum umiditatea excesivă a
aerului interior, igrasia, mucegaiul, ciupercile etc., cu
consecințe asupra întregii construcții. Vata de sticlă
este, de asemenea, incombustibilă. Nu în ultimul rând,
trebuie spus că sunetele, odată intrate în această rețea
de fibre, își atenuează energia astfel încât vata de sticlă
devine un absorbant ideal pentru zgomotele nedorite
într-o construcție, oricare ar fi destinația ei.
Vata minerală este cea mai utilizată soluție de
termoizolare, având costuri reduse și punere în operă
rapidă, uscată, la acoperiș folosindu-se integral și fără
adaosuri structura clasică a unei șarpante, mai ales că
greutatea adăugată este neglijabilă. Fiind elastică și
comprimabilă, vata minerală poate fi utilizată pentru
orice tip de acoperiș, cu orice formă. Proprietățile
excelente de absorbție a undelor sonore de diferite
frecvențe o fac potrivită pentru amplasarea sub orice tip
de învelitoare, oferind confortul acustic al mansardelor.
Produsele URSA au toate toate caracteristicile
superioare ale vatei minerale de sticlă și mai mult decât
atât. Conductivitatea termică a materialului în
ansamblu este excepțională (0, 032 – 0,042 W/mK, în
funcție de produs), și pot fi folosite diverse variante
cașerate care optimizează unele caracteristici precum
controlul umidității, portanța, ușurința punerii în operă

Opțiuni diverse

sau finisării. Datorită implementării celor mai noi
cercetări și tehnologii, URSA poate optimiza amprenta
verde a clădirilor termoizolate, contribuind la obținerea
unui certificat nZEB (Nearly Zero-Energy Builfing).
Produsele din gama BIOnic nu conțin substanțe ce
distrug stratul de ozon sau potențează efectul de seră
al atmosferei - cloro fluoro carburi, hidro fluorocarburi
sau hexafluorură de sulf și, astfel, pot fi considerate
perfect ecologice, fiind obținute integral din materii
prime naturale.

Gama URSA Glasswool include vată de sticlă
cașerată sau necașerată pentru acoperișuri
înclinate și mansarde locuite, fațade ventilate,
ziduri de compartimentare, poduri nelocuite,
planșee, pardoseli, case de lemn sau hale
industriale, aplicații navale sau izolații tehnice.
Iată și alte soluții URSA potrivite pentru o casă
eficientă energetic:
l URSA GOLD SF 32h/Vk (conductivitate
termică λD= 0,032 W/mK) - produs premium
conceput pentru acoperișuri, mansarde, pereți
sau case din lemn.
l URSA SF 32 (conductivitate termică λD=
0,032 W/mK) – saltea din vată minerală de
sticlă concepută pentru acoperișuri, poduri
nelocuite sau case de lemn.
l URSA SF 34 (λD= 0,034 W/mK) – potrivită
pentru acoperișuri înclinate și mansarde
locuite, tavane, poduri nelocuite, case de
lemn.
l URSA SF 38 (λD= 0,038 W/mK) – este
optimă pentru acoperișuri înclinate și
mansarde locuite, tavane, poduri nelocuite,
case de lemn și alte tipuri de structuri ușoare.
l URSA DF 40 (λD= 0,040 W/mK) – material
autoportant pentru acoperișuri înclinate și
mansarde locuite, tavane, poduri nelocuite,
pereți de compartimentare, placări de pereți.
l URSA PLUS Ab/ DF 42/ Ab (λD= 0,042
W/mK) – este cașerată cu aluminiu și poate fi
utilizată la acoperișuri înclinate și mansarde
locuite, tavane și poduri nelocuite (cașerajul se
montează spre spațiul interior).
l URSA FDP – plăci ușoare de vată minerală de
sticlă hidrofobizate pentru fațade ventilate; au
diverse niveluri de conductivitate termică și
dispun de cașeraj din împâslitură din fibră de
sticlă.

URSA România SRL

Tel.: 021 269 06 63;
E-mail: assistance.romania@ursa.com

ursa.ro
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Acoperiș verde Bauder pentru
un complex Spa din Austria

Unitățile Horeca și centrele de agrement sunt printre
cele mai mari consumatoare de energie pentru
climatizare, prin urmare au nevoie de o termoizolare
eﬁcientă, de înaltă performanță. În același timp,
trendul actual este ca unitățile din domeniul respectiv să se înscrie în curentul ecologic, încercând pe cât
posibil să aibă o amprentă de carbon cât mai mică,
atât în procesul de construire, cât și în ulterior, în faza
de funcționare. Acoperișurile verzi sunt elemente
importante în demersul investitorilor din turism de
a avea afaceri sustenabile, cu un mesaj ”green”. Este și
cazul acestui complex din landul austriac Salzburg,
dedicat turiștilor de toate vârstele, care a fost
construit cu un acoperiș verde în sistem Bauder.

10

C

omunitățile din Altenmarkt Pongau și Radstadt,
situate într-un peisaj mirific din Alpii Austrieci, și-au
unit forțele pentru a construi în 2006 un Spa la
Altenmarkt, în mijlocul unei regiuni superbe de vacanță, pe o
suprafață totală de peste 30.000 mp. Facilitățile complexului
Therme Amadé sunt numeroase, de la cazare la servicii balneare și de agrement dintre cele mai variate. Pentru aceasta era
nevoie de clădiri cu funcționalități moderne, dar în același timp
să nu agreseze vizual și să respecte principiile construcțiilor
ecologice. În același timp, era nevoie de spații largi, care să
găzduiască piscine, respectiv evenimente ample cu tematici
specifice turismului din această zonă, renumit pentru terapii
de sănătate și sporturi de iarnă.
Cu scopul integrarării în peisaj, a fost ales conceptul de
acoperiș verde cu pantă. Structura de acoperiș a fost realizată
folosind grinzi portante de până la 18 m lungime, în care s-au
prins elemente tot din lemn, izolate fonic, îmbinate invizibil. Au
fost utilizate panouri BauderPIR, recunoscute ca o soluție
excelentă pentru termoizolarea peste căpriori a acoperișurilor
înclinate. Însumând 4.800 m² (4.100 suprafață înverzită), acoperișul se remarcă prin ruperi de pantă frecvente – dacă în zona
turnului are înclinație de 83°, zonele cu vegetație au doar 45°.

BauderTHERMOPLAN T

BauderKARAT

Acestea respectă arhitectura tradițională locală, într-o abordare
modernă. Arhitecții și proprietarii au dorit acoperirea întregii
zone cu plante, fiind pus în operă un acoperiș verde extensiv,
iar aspectul să fie uniform indiferent de pante. Lucrarea a fost
realizată integral cu produse Bauder, de la membrane de
ventilație la stratul aparent de vegetație, fără străpungeri sau
fixări mecanice. Iată structura sistemului de acoperiș verde
existent la Altenmarkt.
n BauderTHERMOPLAN T – este o membrană FPO
(poliolefină flexibilă) de înaltă calitate, un polimer stabil
dimensional, cu o mare rezistență la rupere și alte tipuri de
solicitări mecanice, special concepută pentru a rezista forțelor
exercitate asupra acoperișului. Armarea cu o țesătură sintetică
îi sporește aceste proprietăți. Membrana de acest tip a fost
utilizată în toată zona de acoperiș verde.
n BauderKARAT – reprezintă o membrană termosudabilă
din bitum polimer, după o rețetă proprie acestui producător, cu
armătură de poliester. Rezistența la tensiuni mecanice este
superioară, iar acoperirea cu particule de ardezie de culoare albverzuie sau negru granit îi conferă un comportament excelent
la temperaturi extreme și uzură. Nu în ultimul rând, nuanțele
naturale ale ardeziei, care rămân aparente (fără a se decolora),
dau acoperișului un aspect plăcut. Această membrană a fost
folosită în zonele fără vegetație.
n BauderTEC KSA DUO – aceasta este pe bază de bitum
elastomer și se aplică la rece, fiind autoadezivă, sau prin sudare
la cusăturile longitudinale și transversale, atunci când este
poziționată în zona de câmp. Rezistența îi este conferită
suplimentar de o țesătură specială din fibră de sticlă. De regulă,
se folosește ca prim strat de hidroizolație.
n BauderPIR MF – sunt plăci de poliizocianurat (PIR),
cașerate pe ambele fețe cu voal mineral. Au rezistență bună la
compresiune, de peste 0,12 N/mm2, și o conductibilitate termică
de 0,025 W/mK la grosimi de peste 12 cm, fiind printre cele mai
bune materiale termoizolante de pe piață, atât pentru
acoperișuri terasă, cât și cu pantă. Investiția într-un acoperiș
realizat cu plăci BauderPIR înseamnă o amortizare rapidă a
costurilor, de aceea sunt utilizate frecvent pe piața occidentală
în construcții noi și renovările clădirilor existente. În acest caz,
au fost folosite variantele cu falț (MF).
n BauderTHERM DS 1 DUO – este o barieră de vapori
autoadezivă (4 mm grosime), care se aplică la rece, pe partea
superioară având benzi termice. Armătura este din aluminiu și
poliester, plus o țesătură din fibră de sticlă (60 g/m2). Avantajul
acestui material este că se aplică cu mai puțină căldură și mai
rapid.

BauderTEC KSA DUO

BauderPIR MF

BauderTHERM DS 1 DUO
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Bauder face acoperișuri sigure
Cu 160 de ani de experiență în domeniu, brandul Bauder
garantează calitatea, eficiența și siguranța acoperișurilor, oferind
clădirilor performanțe ridicate de izolare și protecție. Dintr-o
singură sursă, pot fi obținute materialele pentru hidroizolații,
termoizolații, acoperișuri verzi și energie solară, pentru
utilizări rezidențiale, industriale și orice alt tip de construcție.
Fie că este vorba despre o clădire nouă, cu caracteristici de casă
pasivă sau chiar activă, fie că este vorba despre o renovare sau
modernizare, la Bauder puteți identifica o soluție pentru ca
aceasta să fie protejată de umiditate sau de pierderile necontrolate de căldură.
Varietatea mare de sisteme pentru acoperișurile terasă
permite abordarea unor lucrări personalizate, pentru fiecare
situație de șantier. Fiind cel mai mare producător european de
membrane bituminoase, membrane sintetice, soluții lichide
și temoizolații poliuretanice, proiectanții, aplicatorii și
constructorii pot accesa soluții de sistem sofisticate, inclusiv
pentru lucrări ample, dar cu bugete adaptate. Prin reprezentanții Bauder în România puteți obține aceste soluții de
excepție, verificate în numeroase proiecte care au vizat eficientizarea energetică a construcțiilor.

BAUDER ROMANIA
email: info@bauder.ro
P-ța 1 Mai nr. 4-5, 400141 Cluj-Napoca
www.bauder.ro
Tel: +40 264 20 66 38
Cluj: 0748 227 767
Timișoara: 0744 393 113 | Moldova: 0744 790 987
București: 0799 007 181
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De mai mult de 10 de ani împreună...
... peste 10 milioane de m2 de hidroizolaƫii
Piaţa 1 Mai nr. 4-5, Cluj-Napoca
Tel.: +40 264 20 66 38

Cluj-Napoca 0748 227 767
Timişoara 0744 393 113
Bucureşti 0799 007 181 | Moldova 0744 790 987

E-mail: info@bauder.ro, www.bauder.ro
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Pe modelul Parisului lui Haussmann, și Barcelona, cel de-al
doilea mare oraș al Spaniei după Madrid, a trecut în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea printr-un amplu proces de
redesenare a țesutului urban construit. Vizitatorul orașului
va observa de pildă la tot pasul superbe intersecții cu
clădiri monumentale construite pe colțuri, chiar și în cele
mai liniștite zone rezidențiale, dând senzația unui oraș
extrem de viu și încă modern. Începând cu 1860, a fost
aprobat un plan urbanistic ambițios, numit Planul Cerdà,
conceput în principal pentru a asigura cetățenilor mai mult
spațiu de mișcare și aer, conform teoriilor urbanistice și
igieniste ale momentului. Astfel, bulevardul Passeig de
Gracia a devenit axa orașului, cele mai importante și notorii
familii locale căutând să-și stabilească reședințele în
această zonă. Aici se găsește, la numărul 43, unul dintre
ediﬁciile emblematice ale capitalei Cataloniei, Casa Batlló,
capodoperă a vizionarului arhitect Antoni Gaudi.

BARCELONA
Casa Batlló

O renOvare inedită
Așa cum ni se înfățișează azi, Casa Batlló nu a
reprezentat la începutul secolului trecut un proiect nou
de construcție, ci renovarea unei clădiri existente deja,
cu o arhitectură mai austeră, în stil eclectic. Clădirea
inițială a fost ridicată în 1877 de arhitectul Emilio Sala
Cortés (unul dintre profesorii lui Gaudí), pe când încă
nici nu exista iluminat electric în Barcelona. Ca multe
alte imobile de locuințe din zonă, era dispusă pe subsol,
parter și 4 etaje, cu o grădină mică în spate, unde
locatarii își puteau petrece orele de relaxare ale zilei.
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Î

n 1900, clădirea a fost achiziționată de Josep
Batlló y Casanovas, un industriaș prosper din
afacerile cu textile, care deținea câteva fabrici în
Barcelona. Acesta urmărea să își stabilească
reședința într-o zonă centrală, prestigioasă și la
modă, așa cum era bulevardul Passeig de Gracia la
acel moment, iar noua lui locuință trebuia să reflecte
mai mult decât prosperitatea familiei; se dorea
creativitate, originalitate, chiar unicitate. O altă
clădire a unui membru al familiei Batlló, Casa Pia,
devenise faimoasă în epocă prin modernismul ei,
semnat de un alt arhitect renumit, Vilaseca, iar
Joseph voia să se „rupă gura târgului” cu ceva special.
Casa Batlló este amplasată de altfel într-un șir de
clădiri grupate în ceea ce se numește „Illa de la
Discordia”, sau „Mansana de la Discordia” (Blocul
Discordiei), care cuprinde 4 dintre construcțiile
moderniste ale Barcelonei din anii 1900. Aceasta a
devenit, desigur, cea mai faimoasă.
Deși inițial se plănuise demolarea casei achiziționate, s-a optat pentru renovare grație curajului
lui Gaudi care a transformat o construcție relativ
comună într-o capodoperă a modernismului, reper
de imaginație și creativitate. Meritul noului proprietar
rezidă în creditul total acordat arhitectului desemnat
pentru refacere și modernizare, care a redesenat-o
din temelii între 1904 și 1906. Fațada a fost schimbată
complet, compartimentările interioare au fost
reproiectate, s-a mărit admisia de lumină - într-un
cuvânt, întregul ansamblu a devenit opera de artă pe
care o putem admira și noi astăzi.
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Apartamentul principal de la primul etaj (circa
700 mp) a fost reamenajat și a devenit reședința
proprietarilor, a fost adăugat un etaj suplimentar,
iar curtea de lumină a devenit mai largă și mai
eficientă. Atfel, majoritatea camerelor au ferestre,
spre satisfacția locatarilor. În curtea mare din spate,
construcția a fost extinsă cu parter iar deasupra a
fost amenajată o terasă pavată. La realizarea
proiectului au mai participat și câțiva asistenți ai lui
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Gaudi a proiectat
aceste clădiri
rezidențiale în ceea
ce a fost numit
”perioada naturalistă”,
când preocupările
arhitectului s-au
orientat către
mitologie, origini și
patriotismul catalan.
Liniile și formele par
uneori desprinse din
Muntele Montserrat,
din peșterile insulelor
mediteraneene sau
din formațiunile
geologice de la Coll
dela Desenrocada.

Gaudi, iar în deceniile ulterioare construcția a
necesitat noi renovări sau modernizări, pentru a
deveni mai confortabilă și a-și optimiza funcționalitatea (1970, 1983, 1984). În anul recepționării,
1906, lucrarea a fost propusă de municipalitate
pentru a fi premiată și chiar a fost nominalizată
printre cele 3 finaliste, dar juriul a ales un alt proiect...
Din 1950, Casa Batlló nu a mai aparținut familiei
omonime. După ce a trecut succesiv în proprietatea unor companii și persoane private, începând
cu anii 1990 clădirea a ajuns în posesia deținătorilor ei actuali, familia Bernat, care a și renovat-o
amplu; în 1995, a fost deschisă publicului, cei 2500
mp suprafață desfășurată fiind folosiți inclusiv
pentru evenimente importante ale orașului.
„Palierul nobil” a fost primul spațiu deschis vizitatorilor, eveniment cu un succes neașteptat, în
urma căruia s-a decis destinația ulterioară a
edificiului. Astăzi, Casa Batlló este parte din patrimonial mondial UNESCO și un icon al Barcelonei,
de neratat pentru oricine dorește să descopere
amprenta lui Gaudí asupra curentului modernist.
Este un obiectiv cultural de primă mărime, ce
primește anual peste un milion de vizitatori.

ACOPERIȘURI ISTORICE

Acvatic și spiritual

GeniUL MOZaiCULUi

Arhitectul a dus aici la un nou nivel preocuparea pentru lumea acvatică, experimentată în
cadrul proiectului pentru Palatul Güel (alge marine
din fier forjat), conceput pentru un alt industriaș al
Barcelonei, susținător al arhitecturii lui Gaudi. Iar
apetența pentru liniile ondulate, vegetale, a fost
reluată într-o altă lucrare de referință din capitala
Cataloniei, Casa Milà.
O altă denumire locală a clădirii din Passeig de
Gracia este cea de ”Casa Dragonului”, simbolismul
fațadei fiind legat de legenda Sfântului Gheorghe,
patronul spiritual al Cataloniei. Plăcile ceramice
colorate din planul acoperișului amintesc de
spinarea unui dragon.
Totodată, crucile cu 4 brațe simbolizează sabia
cu care sfântul a răpus balaurul (dragonul). Totuși,
punctul focal al terasei este reprezentat de cele
patru coșuri de fum de mari dimensiuni, în nuanțe
cromatice inconfundabile și cu forme stranii, de
aceeași inspirație fluidă.
Interiorul casei este un alt reper în lumea
designului, Gaudi colaborând cu cei mai buni
artizani ai vremii în prelucrarea fierului, lemnului,
dalelor ceramice, pietrei și sticlei. E o structură vie,
exuberantă, remarcabilă prin culori, forme, volume
și expunerea la lumină, surprinzător de funcțională
în raport cu designul inovativ. Holul de acces în
clădire amintește de lumea fantastică a lui Jules
Verne, cu pereți curbați și o scară spectaculoasă a
cărei balustradă din lemn masiv sugerează coloana
vertebrală a unui animal marin uriaș.
Apartamentul privat al familiei Batlló, situat pe
”palierul nobil”, este considerat o expresie majoră
a modernismului, cu spații deschise, dar complicate, ca un labirint, cu plafoniere ce sugerează
carapace de broască țestoasă, un șemineu în
formă de ciupercă, vitralii care ne trimit în lumea
vegetației marine. Gaudi nu se dezice de perioada
sa de formare, de copilăria în care își observa tatăl
prelucrând arama, curbând țevile și dând metalului
forme dintre cele mai variate.
Arămiul este o nuanță frecvent întâlnită aici, iar
utilizarea metalului reprezintă o componentă
importantă a proiectului.

S-a spus deseori acest lucru despre Gaudi, în contextul în care
mulți artiști și arhitecți catalani au folosit tehnica Trencadis.
Termenul provine de la cuvântul ”trencar”, care înseamnă ”a
sparge”, și exprimă o tradiție în mozaicul ceramic de origine
romană, dar și islamică. Acest mozaic a fost folosit și ulterior,
pentru La Sagrada Familia, renumita catedrală din Barcelona.
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green roof

Odú - Green Roof

l Realizăm acoperișuri verzi extensive, intensive, biodivers,

biosolar, inclusiv la înclinații de 50- 60 grade, pereți verzi.
l Acoperire instantanee cu rulouri de vegetație rezistente
la condiții extreme (secetă, soare, vânt, ger)
l Folosim materiale/stratificații specifice moderne și fiabile.
l Soluții tehnice inovative, adaptabile oricărei soluții
arhitecturale.
l Pentru o garanție 100% - executăm cu parteneri verificați
inclusiv hidroizolația
l Oferim consultanță în proiectarea teraselor verzi,
pereților verzi.
l Asigurăm documentația acoperișurilor verzi pentru
certificarea LEED.
l Finalizăm contractele la timp, realizând acoperișuri

Luciul metalului se îmbină continuu cu luciul ceramicii de
culori telurice și cu nuanța specifică a esenței de stejar. O
fereastră de mari dimensiuni, cât un perete aproape, este
orientată spre bulevardul Paseo de Gracia, atât pentru a
vedea, cât și pentru a fi văzut. Între altele, de notat sunt ușile
mari cu forme organice, în care Gaudí a încorporat sticlă
pictată, dar și plafonul unduit, ce evocă parcă furia mării.
Încăperile beneficiază de un parchet din stejar cu finisaj nobil,
compus în manieră Versailles, admirabil prezervat în ciuda
afluxului considerabil de turiști. Dat fiind faptul că pereții au
de cele mai multe ori forme curbe, pardoseala de lemn
urmează linia acestora, ceea ce arată măiestria și munca
minuțioasă a parchetarilor. Interesant este și pervazul de
perete, care are de asemenea o formă ondulată; practic, ca și
în cazul tâmplăriei (uși, ferestre, realizate din esență de nuc),
toate lucrările în lemn au un grad ridicat de particularizare.

arta LeMnULUi
Lemnul de stejar și de nuc aduc atmosferei un
plus de naturalețe, în forme nemaiîntâlnite până la
Gaudi. Atât tâmplăria, cât și mobilierul, abordat în
același stil caracteristic, au fost realizate în 1907 în
atelierele Casas i Bardes.

verzi cu garanție, fiabile în timp
(referințe de 11 ani în România)
l Asigurăm întreținerea acoperișurilor verzi
pe termen lung.
l Portofoliu de peste 30.000 mp de acoperiș verde
extensiv, intensiv sau tip peisaj, realizat în România

Odú Green Roof
Târgu Mureș B-dul 1848 nr 2, e-mail : oﬃce@odu.ro
TEL 0744 556 594 Fax/Tel 0365 882 236
Membru al AAPR (ASOCIAȚIA ANTREPRENORILOR
DE PEISAGISTICĂ DIN ROMÂNIA)
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Scările sunt din lemn sau marmură, în funcție
de ”povestea” pe care o spune spațiul respectiv, de
restul amenajării.
Din sufragerie, se trece direct în grădina interioară, gândită ca o oază în inima orașului,
destinată după-amiezelor tihnite în familie.
Toate clădirile din zonă au un asemenea loc,
doar că aici terasa se ridică deasupra unei extensii
a clădirii. Cele mai interesante elemente ale acestui
spațiu rezidă în plăcile de pardoseală cu elemente
decorative din ceramică și sticlă încorporată, unele
tradiționale, altele moderniste, abstracte.
Nu putem să nu remarcăm motive precum
funia răsucită, roza vânturilor, crinul, simboluri care
dau amenajărilor o componentă spirituală
accentuată, uneori poate solicitantă pentru
locatari.
Un spațiu absolut special este mansarda, și ea
o combinație unică de estetic și funcțional, înainte
fiind o zonă destinată chiriașilor și personalului,
găzduind inclusiv spălătoria și spațiile de depozitare. Mansarda se caracterizează prin linii simple
de influență vădit mediteraneeană, mai ales prin
coloritul luminos, în nuanțe deschise.
Volumetria cuprinde o serie de 60 de arce,
evocând coastele unui animal mitic.
Gaudi avea un grup de asistenți și meșteri cu
care prefera să lucreze, unii dintre ei contribuind și
la realizarea Casei Batlló.
Aceștia erau arhitecții Josep Maria Jujol și Joan
Rubió i Bellver la proiectarea fațadei, frații Badia
pentru lucrările din metal, tâmplarii Casas și Bardes,
meșterul în ceramică Sebastià Ribó, Tallers Pelegrí
pentru de sticlă.

tehniCa vitraLiULUi
Gaudi este cunoscut în general pentru faptul că a încercat
totdeauna să revitalizeze meșteșugurile tradiționale, uneori
ridicându-le la un alt nivel tehnic. cu rezultate spectaculoase
în plan estetic. Pentru vitralii, el compunea cromatica prin
suprapunea practic a trei foi de sticlă în culori primare, plus
una neutră pentru a controla admisia de lumină.
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Logica pentru care
a fost folosită tehnica
Trencadis a fost și una
practică: suprafețele
curbe puteau fi acoperite
mai ușor, dând în același
timp senzația libertății
totale de creație. Piesele
ceramice provin atât de la
fabrica Pujol i Bausis din
Esplugues de Llobregat,
cât și de la producători
locali de vase ceramice
ale căror farfurii sau oale
nu își găsiseră
cumpărătorii.

Un concept ultramodern
Dincolo de valoarea artistică incontestabila,
clădirea este neașteptat de funcțională, având
caracteristici foarte moderne pentru epoca sa.
Lumina naturală pătrunde în fiecare colț al casei,

în mare parte datorită vitrajelor ample, dar și a unui
artificiu de proiectare ce asigură un aflux constant
și uniform de lumină pe fiecare palier – astfel, la
nivelele inferioare dimensiunea ferestrelor este mai
mare decât în partea de sus.

Formele organice se
întâlnesc și la
ferestre, uși sau alte
deschideri.
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Merită amintit și sistemul foarte modern
pentru epoca sa de ventilație a spațiilor – ferestrele
sunt prevăzute cu niște deschideri operate manual
ce fac posibilă reglarea admisiei de aer fără a fi
nevoie să se deschidă geamurile. Și încă o trăsătură
cu mult înaintea vremii sale – reciclarea materialelor folosite la construcție. Gaudi a folosit
parțial un tip de mozaic neregulat, Trencadís, ca
element de compoziție al fațadei și pardoselilor
reci, iar unele piese erau de fapt plăci sparte de
sticlă și ceramică, reciclate și repuse în valoare,
asortate cromatic și estetic.
Astfel, cu ajutorul plăcuțelor de diferite culori,
fațada beneficiază de o compoziție care ne trimite
la picturile acvatice ale lui Monet, cu nuferi și
nimfe, în reflexii de albastru, verde, alb și brun. Nu
era pentru prima dată când Gaudi experimenta
acest lucru, compoziții similare realizând la
renovarea Catedralei din Palma de Mallorca.
Ineditele balcoane metalice, cu formă de crin (unii
pot vedea altceva, de exemplu cranii sau oasele
unui cetaceu), sunt prevăzute cu scripeți pentru
ridicarea mobilierului – o altă dovadă a preocupării
pentru funcționalitate.
Simbolisica acestei clădiri a fost discutată încă
de la inaugurare. Unii privitori au văzut în formele
zidurilor și ancadramentele ferestrelor oasele
balaurului răpus de Sant Jordi (Sf. Gheorghe), alții
s-au gândit la atracția lui Gaudi pentru lumea
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Pereții sunt în multe
zone parțial acoperiți
decorativ cu ceramică,
în nuanțe diafane ce
amintesc tot de mediul
marin.

vegetală, pe care o observase atent în lungile lui
vacanțe la țară, recomandate pentru starea lui
precară de sănătate. Unii au încadrat-o în stilul Art
Nouveau, alții au definit-o drept suprarealistă...
certă este unicitatea ei. Gaudi îți place sau nu - e o
chestiune de gust. Puțini beneficiari ai unor lucrări
de arhitectură, chiar și în zilele noastre, ar fi de
acord să se lase pe mâna unui arhitect, mai ales
unul revoluționar precum Gaudi, așa cum a
făcut-o Josep Batlló y Casanovas.
Gaudi este un stil în sine și vedem în prezent
cum unele proiecte includ elemente specifice lui,
dar puțini au avut curajul să își asume în totalitate
un concept integrat. Așa că... Gaudi se poate vedea
doar la Barcelona.

FERESTRE ACOPERIȘ TERASă

Mai mult confort și mai multă lumină naturală:

Noua generație de ferestre
pentru acoperiș terasă
Acest articol a fost realizat cu fotograﬁi și informații de actualitate oferite de compania Velux.
Lumina naturală, eﬁciența energetică, designul minimalist și priveliștea clară spre cer se materializează azi
cu noua generație de ferestre VELUX pentru acoperiș terasă.

Fereastra cu acționare electrică oferă
ventilație optimă la atingerea unui buton
Prin designul minimalist, dar, mai ales
prin utilitatea lor - aceea de a aduce mai
multă lumină naturală și mai mult aer
proaspăt la interior - noile ferestre pentru
acoperiș terasă din portofoliul VELUX își
găsesc cu ușurință locul în orice amenajare,
fie că este vorba despre clădiri rezidențiale,
industriale, ateliere sau depozite. „Suntem
siguri că, odată cu această nouă generație
din această gamă de produse, toată lumea
își poate găsi produsul perfect pentru
acoperișul său terasă: avem luminatoare
pentru acoperiș terasă care oferă lumină
naturală, cu întreținere redusă și intimitate
optimă pentru clădirile nerezidențiale,
soluții avansate de ferestre cu cupolă
acrilică pentru locuințe, clădiri și ferestre cu
protecții din sticlă plată și curbată pentru
iubitorii de design de ultimă generație”, spune
Noemi Ritea, Director de Piață VELUX
pentru România, Ungaria și Moldova.
Designul de ultimă generație, cu ramă
subțire și cercevea invizibilă, i-a adus
ferestrei cu protecție din sticlă plată un
binemeritat premiu Red Dot 2021, la
categoria design de produs.
Noile ferestre VELUX pentru acoperiș
terasă cu protecție din sticlă sunt disponibile în variantă fixă, electrică sau cu
acționare solară și sunt compatibile cu o
gamă extinsă de accesorii - rulouri opace,
rulouri parasolare, plasă împotriva insectelor - pentru un plus de confort.
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Fereastră cu protecție din sticlă curbată
pentru drenarea apei, potrivită pentru locuințe
și camere locuibile

Luminator pentru acoperiș terasă - asigură lumină
naturală, intimitate, izolare fonică în spații nelocuite

Fereastră cu protecție
din sticlă plată,
câștigătoare a premiului
pentru design de produs
Red Dot 2021

Caracteristici

n mențin o izolare termică excelentă
n mențin un consum redus de energie
cu valori U extrem de scăzute; 0,55
W/m²K ce poate fi atins cu ajutorul
geamurilor termoizolante cu 3 foi
de sticlă.
n sunt perfecte pentru acoperișuri cu
pante de la 0° la 15°
n au o izolare fonică excelentă – de
până la 42 dB
n asigură drenarea apei datorită
suprafeței curbe CurveTech
n protecția din sticlă este securizată
și etanșeizată, rezistentă la vânt,
zăpadă sau grindină
n sunt disponibile cu geam din două
sau trei foi de sticlă
n pentru protecție termică și reglarea
luminii naturale, se pot accesoriza
cu rulouri parasolare, rulouri opace
și plasă împotriva insectelor
n ferestrele pentru acoperiș terasă
sunt disponibile în 7 dimensiuni
diferite de la 60x60 cm până la
120x120 cm, iar în cursul acestui
an, portofoliul se va extinde cu
produse de dimensiuni și mai mari
de 150x100 cm, 150x150 cm
respectiv 200x100 cm.

„Noile noastre ferestre pentru acoperiș
terasă cu protecție din sticlă, premiate,
sunt proiectate pentru a oferi oamenilor
mai mult confort, eficiență energetică,
lumină naturală și aer proaspăt. Unul dintre
cele mai mari avantaje ale noii generații de
ferestre VELUX pentru acoperiș terasă cu
protecție din sticlă este că, datorită protecțiilor superioare cu sticlă dintr-un capăt
în altul și a construcției sale unice, zona de

lumină naturală crește cu până la 52%
comparativ cu generația anterioară”, mai
spune Noemi Ritea, Director de Piață
VELUX pentru România, Ungaria și Moldova. Noile ferestre pentru acoperiș terasă
sunt disponibile prin intermediul distribuitorilor și se montează de către montatorii
autorizați VELUX. Pentru mai multe informații despre noua generație de ferestre
pentru acoperiș terasă, intră pe velux.ro.

Rulourile parasolare reduc supraîncălzirea, iar cele opace blochează lumina
solară sau exterioară, ziua sau noaptea.
Ambele produse sunt amplasate optimizat
și discret în cadrul ferestrelor.
25
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STUDIU DE CAZ:
m an Sa rd ă o Pen SPaC e CU zo nă
de do rm it și SPațiU de aS CU ltar e

Conf. univ. dr. ing. Mariana Cristina Stan,
membru al Comisiei de Acustică a
Academiei Române

Stabilirea limitelor admisibile
Parametrul acustic cel mai important pentru realizarea unei
bune audiții este durata de reverberație. Durata de
reverberație T este timpul ce trece din momentul în care se
oprește emisia sursei sonore – după ce sunetul emis intră în
regim constant (zona de palier orizontal), până în momentul în
care intensitatea sonoră descrește până la 10-6 din valoarea sa
inițială – sau nivelul de intensitate sonoră scade cu 60 dB.
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Într-un spațiu mansardat, beneﬁciarul a dorit ca în
cadrul unei singure camere, să aibă două zone
distincte: zona de odihnă și cea de ascultat muzică,
cu realizarea confortului acustic – deci cu valori ale
duratei de reverberație, care să se încadreze în
limitele admisibile precizate de legislația tehnică în
vigoare. Camera are o suprafață de circa 100 m2 și
un volum de aproximativ 260 m3.

Tabelul 1
Durata de reverberație pentru camerele cu un volum de
circa 260 m3, ce pot fi utilizate ca săli de audiție care funcționează
fără mijloace electroacustice de redare a sunetului (de exemplu
pian, alte instrumente sau voce „live”), precizată în STAS 9783 /
0 – 84 «Acustica în construcții. Parametri pentru proiectarea și
verificarea acustică a sălilor de audiție. Clasificare și limite
admisibile», este T = 1,0 s.
În cazurile în care se utilizează mijloace electroacustice de
redare a sunetului, se recomandă calculul duratei de reverberație
cu relația:

în care:
– (pentru săli cu electroacustică) = 1,3;
V – volumul camerei, în m3
În situația spațiului analizat folosit pentru ascultarea muzicii,
durata de reverberație recomandată rezultă:
T = 0,8 s
În spațiul pentru odihnă, durata poate fi mai mică: T = 0,5 s.
Valorile maxime şi minime acceptate, conform standardului
menționat mai sus, față de durata de reverberație rezultată, sunt
prezentate în tabelul 1.

Frecventa (Hz)
T (s)

125

250

500

1.000

2.000

4.000

T

1,13

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

T

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Rezultate obținute prin calcul
a) Calculul duratei de reverberație în benzile de o octavă
din domeniul 125... 4.000 Hz se face cu relația lui Sabine:
T (f ) = 0,163 V/A(f ) [ s ]
în care:
V – volumul sălii [mc];
A(f ) – aria de absorbție acustică echivalentă la frecvența «f»
2
[m UA];
b) Aria de absorbție acustică echivalentă A(f) se
calculează cu relația:
A(f ) = Σ αi (f ) S(i) [m2UA]
în care:
αi(f ) – coeficient de absorbție acustică al materialului „i”, la
frecvența «f» [-];
S(i) – aria geometrică pe care este dispus materialul «i» [m2].
În tabelul 2 sunt prezentați coeficienții de absorbție acustică
ai materialelor și structurilor utilizate la calculul acustic al
camerei, suprafețele pe care sunt dispuse și duratele de
reverberație obținute prin calcul.
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Tabelul 2
Coeficienți «α» la frecvența (Hz)

Material

125

250

500

1000

2000

4000

Parchet

0,04

0,04

0,06

0,08

0,08

0,10

Sticlă

0,20

0,10

0,05

0,03

0,02

0,02

Suprafețe reflectante (plăci gips – carton speciale pentru
izolare fonică sau tencuială cu zugraveală în culori de apă)

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,05

Suprafețe absorbante 1 (plăci de gips – carton speciale
perforate, la 5 cm de elementul suport, având în interspațiu
plăci de vată minerală cu grosime de 5 cm și densitate ≥ 50
kg/mc)

0,29

0,55

1,00

0,86

0,60

0,50

Suprafețe absorbante 2 (plăci de gips – carton speciale
perforate la ≥ 30 cm de elementul suport, având în
interspațiu plăci de vată minerală cu grosime de 5 cm și
densitate ≥ 50 kg/mc)

0,68

0,93

0,76

0,84

0,60

0,50

Uși

0,25

0,15

0,13

0,07

0,05

0,03

Suprafețe mobilate

0,10

0,23

0,23

0,22

0,19

0,18

Sinteza duratelor de reverberație obținute este prezentată
în tabelul 3.
Tabelul 3
T(s) la frecvența (Hz)

Durate de
reverberație

125

250

500

1000

2000

4000

T max

1,13

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

T cameră

1,12

0,95

0,84

0,85

0,94

0,95

T min

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Valorile calculate se înscriu în limitele admisibile.
Descrierea soluțiilor propuse
La proiectarea acustică a unui spațiu în care se realizează
audiții muzicale, trebuie respectate următoarele principii de
bază, în ceea ce privește alcătuirea și distribuția tratamentelor
acustice:
n alegerea unor materiale variate, astfel încât coeficienții de
absorbție ai acestora să permită realizarea unor durate de
reverberație cât mai uniforme, în gama de frecvențe 125...4.000 Hz;
n tratarea pereților (într-o proporție ce rezultă din calculul
acustic) cu materiale fonoabsorbante având coeficienții medii
de absorbție acustică mai mari sau cel puțin egali cu 0,3.
n tratarea suprafețelor orizontale ale pardoselii și plafonului
în corelație cu nivelul general de absorbție al materialelor ce
alcătuiesc finisajul interior.
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Ținând seama de forma și de volumul camerei, pentru
asigurarea scopului propus (încadrarea duratelor de reverberație
în valorile admisibile, precizate de legislația tehnică în vigoare),
s-a optat pentru tratamentele acustice sintetizate mai jos:
n Suprafețe reflectante (plăci din gips – carton de tip Knauf ):
160 mp
n Suprafețe absorbante tip 1 (plăci din gips-carton de tip
Knauf perforate, la 5 cm de elementul suport, având în
interspațiu plăci de vată minerală cu grosime de 5 cm și
densitate ≥ 50 kg/mc): 27 mp
n Suprafețe absorbante tip 2 (plăci din gips-carton de tip
Knauf perforate, la ≥ 30 cm de elementul suport, având
în interspațiu plăci de vată minerală cu grosime de 5 cm
și densitate ≥ 50 kg/mc): 21 mp
VARIANTA 1 – zona cu fotolii
mov este spațiul de ascultare,
zona cu alb și verde este spațiul
de dormit

VARIANTA 2 – zona cu fotolii
verzi este spațiul de ascultare,
zona cu alb și verde este spațiul
de dormit
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ARHITECTURă TExTILă
CU MEhLER TExNOLOGIES
Lucrări realizate
de KOLOSEUM

Arhitectura textilă începe să ia amploare și în
România. Din fericire, mai nou, a devenit mult mai
accesibilă, beneﬁciind de aportul unor arhitecți,
proiectanți și producători locali de foarte bună
calitate, cu experiență dovedită prin proiectele
executate.
Materialele folosite în lucrările din aceste
pagini fac parte din gama Valmex Structure de la
Mehler Texnologies din Germania, parte a grupului Freudenberg. Având rezistențe la tensionare
de până la 10.000N/5cm, tratamente de ultimă oră
care permit oferirea de garanție de până la 20 de
ani și durata de viață demonstrată de peste 40 de
ani, aceste materiale pot fi folosite în proiecte
variate – de la sisteme de umbrire de mici dimensiuni, până la corturi de evenimente, diverse
acoperiri cu deschidere mare și acoperișuri de stadioane.
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Lucrări realizate de
ILCORA
Materialele moderne folosite în arhitectura
textilă pot da o altă formă spaţiului, permițându-le
arhitecţilor să „sculpteze” tridimensional, într-o
manieră aproape imposibilă pentru orice alt tip de
material. Ni se oferă chiar mai mult: designerul se
poate juca cu lumina, mai ales cea naturală, prin
ondularea contururilor, unghiuri surprinzătoare,
uniri între spații.

Praful, murdăria și alți factori externi nu aderă
la aceste membrane și se înlătură cu ușurință,
eventual la prima ploaie.
Pozele vorbesc de la sine. Și, foarte important,
toate proiectele de aici au fost executate de la zero
în România!

Mehler Texnologies Romania S.R.L.
Str. Linia de Centură nr. 2, D2
Tel. +4021 369 57 51
E-mail: sorin.olteanu@freudenberg-pm.com
www.mehler-texnologies.com
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KLINKER
CăRămI Dă APARENTă
DE UN FARmEC APARTE

Klinker România este compania de la poalele Tâmpei care transformă
aspectul caselor din toată țara datorită produselor din klinker, 100%
naturale. Este unic reprezentant în România al fabricilor Feldhaus
Klinker, ABC Keramik și Ammonit Keramik din Germania, comercializând cărămidă aparentă, pavaj și pardoseală din argilă de peste
15 ani. În showroom-urile Klinker România puteți vedea aceste
produse care cresc confortul, estetica și valoarea caselor dumneavoastră, reducând la minimum cheltuielile legate de reparații și
întreținere pentru cel puțin 30 de ani, perioadă pentru care sunt
garantate în condiții obișnuite de utilizare.

Protecție și eleganță pentru fațade
În domeniul ceramicii pentru construcții, există un
material aparte, care excelează prin proprietățile sale:
densitate, duritate, rezistență la apă (porozitate redusă)
și durabilitate în timp; ca să nu mai vorbim de aspectul
de cărămidă, care ne trimite către designul organic, tradițional sau retro, atât de apreciat în zilele noastre. Este
vorba de klinker, acele plăci ceramice obținute din argilă
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extrudată și arsă la temperaturi de peste 1.200ºC, mai
mari decât cele întâlnite la fabricarea ceramicii pentru
construcții obișnuite (gresie, faianță, cărămidă, țiglă
etc.). Argila nu atinge temperatura de topire, dar prin
procesul de sinterizare ajunge aproape de stadiul de
vitrifiere, rezultând un material de excepție, optim
pentru sănătatea casei, căutat pentru amenajările interioare și exterioare exclusiviste.

La ciocnire scot un sunet metalic, căruia i se datorează și denumirea: klinker. În arhitectura din ultimele
secole, aspectul de cărămidă al fațadelor a fost la mare
căutare, în special în spațiul anglo-saxon și germanic.
În secolul al XX-lea, acest design a fost preluat în bună
măsură de cărămida aparentă, practică ce se prelungește și în arhitectura contemporană din toată lumea,
indiferent dacă este vorba de o construcție tradițională
sau una cu aspect modernist.
Cărămida aparentă de la Klinker România izolează
și înfrumusețează orice fațadă sau decor interior cu un
produs 100% natural, fabricat în Germania. Sunt disponibile 9 game de produse, fiecare cu o personalitate
proprie, ce însumează peste 120 de modele cu nuanțe
și texturi variate. Prețul fiecărei game reflectă calitatea
unui produs cu dublu rol – estetic și funcțional.
Cărămida aparentă este concepută atât pentru fațade și finisaje exterioare ale unor elemente constructive,
cât și pentru garduri, amenajări exterioare, terase ori
finisaje interioare care sunt abordate cu accente de
culoare caracteristice ceramicii.

Principalele calități ale cărămizii aparente
Klinker România:
l Argilă 100% naturală ca materie primă, sigură
pentru mediu și familie;
l Lipsa pigmenților de culoare și a altor minerale;
l Grad înalt de izolare fonică, la umiditate și la
intemperii (vânt, îngheț, căldură excesivă);
l Absorbție scăzută a apei (maxim 6%), deci
protecție pentru structura clădirii;
l Rezistență la peste 100 de cicluri îngheț-dezgheț;
l Persistența culorilor în timp, datorită colorării
uniforme în masă;
l Durată de viață de minim 90 de ani, certificată de
catre producător;
l Se poate aplica peste orice tip de termosistem: vată
minerală, polistiren expandat, polistiren extrudat,
BCA etc.;
l Nu necesită întreținere ulterioară
l Garanție pentru minimum 30 de ani, în condiții
uzuale de utilizare.

KLinKeR RomâniA

Țiglă ceramică
București
Calea Bucuresti nr. 9, Balotești
Tel. 0751 055 439
E-mail: bucuresti@klinker-romania.ro

Klinker România este, în același timp, furnizor de țiglă
ceramică de înaltă calitate de la ABC Klinker - Germania,
calitate care imprimă acoperișului dumneavoastră o
durată lungă de viață. Arse la o temperatură de 1050°C,
plăcile de acoperiș Klinker se disting prin absorbție extrem
de scăzută a apei (în medie 3%) și, deci, prin rezistența
ridicată la umiditate și la cicluri îngheț-dezgheț.

Brașov
B-dul Griviței nr. A10,
Tel: 0755744973 | Tel: 0746112255
Tel: 0268440015
Email: info@klinker-romania.ro
Email: office@klinker-romania.ro

www.klinker-romania.ro
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În iarna care va veni, există o probabilitate destul de
mare ca prețul energiei pentru încălzirea locuințelor să
greveze considerabil asupra bugetului unei familii cu
venituri medii. Gazele naturale, în special, trec printr-un
proces de scumpire și deja se vorbește în unele țări
europene despre restricții cauzate de lipsa de resurse.
Din perspectiva încălzirii, mansardele au câteva
particularități, de care depinde cuantumul facturii. Fie că
suntem în faza de proiectare sau construcție, fie că vrem
să ne reabilităm mansarda, ori că simțim doar nevoia
unei modernizări, trebuie să ținem cont de câteva
aspecte. Când vorbim de energie, pentru încălzire sau
răcire/climatizare, suntem cumva clienți captivi, dar
vestea bună este că putem găsi soluții pentru a reduce
costurile.
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xistă mai multe modalități de a face economie sau
de a ne eficientiza efortul de a obține confortul
dorit. Avem la îndemână metode care țin de construcția propriu-zisă, de nivelul „macro”, avem procedee
care țin de detalii, dar și schimbări din perspectiva
comportamentului de consum. Este greu de spus care
este ordinea importanței, cert este că fiecare optimizare
va avea consecințe ușor de remarcat.
 Optimizarea termoizolării - este cea mai eficientă

metodă, datorită căreia nu este nevoie să renunțăm la
confortul obișnuit, obținând aceleași rezultate cu resurse
diminuate, în orice anotimp. Termoizolarea trebuie făcută
la toate elementele de construcție ale mansardei care au
contact cu exteriorul, indiferent cât de neimportante ar
părea (inclusiv când este vorba de alăturarea cu spații neîncălzite, precum garaje sau anexe). În cazul în care avem
un pod neizolat, situația trebuie remediată cât mai curând
posibil. Mansarda și podul sunt zonele în care aerul are
cea mai ridicată temperatură, prin urmare și pierderile
din timpul sezonului rece vor fi cele mai mari.
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Pentru ferestre (la lucarne), ferestre de
mansardă sau uși (când este cazul – spre balcon sau terasă), vom apela doar la variante de
tâmplărie modernă, cu sticlă termoizolantă,
eventual de tip Low-E sau „4 anotimupuri”.
 Un sistem de încălzire mai performant este, de asemenea, definitoru. În cazul
încălzirii cu gaze naturale, este de preferat o
centrală termică în condensare, care poate
avea un randament de 90 – 95 % (comparativ
cu 70 – 80% în cazul unei centrale obișnuite,
chiar cu tiraj forțat).
Centrala în condensare utilizează inclusiv
energia termică a vaporilor de apă angajați în
procesul de evacuare a gazelor de ardere, vapori pe care îi condensează printr-un schimbător de căldură special; astfel, randamentul
crește substanțial, dar nu la peste 100%, așa

 Utilizarea unor surse de energie regenerabilă – pot fi pompe de căldură, panouri
solare, energie geotermală, eoliană, biogaz etc.
Acestea transformă energia termică din aerul
exterior, sol, pânza freatică, sau cea mecanică
din aer în energie termică sau electrică ce pot
fi folosite pentru încălzirea locuinței, în speță
a mansardei. Din păcate, echipamentele au
încă prețuri prohibilitive pentru majoritatea
consumatorilor, subvențiile de la stat sunt limitate și, ca soluții individuale, pot fi disponibile doar pentru cei care au o casă „pe
pământ”, respectiv în apropierea unei surse de
energie regenerabilă. Ar fi mai simplu dacă
acestea ar fi folosite ca sisteme comune, pentru mai multe apartamente sau case; astfel,
cheltuielile ar fi mai ușor de susținut, iar eficiența lor ar fi mai mare.

cum este promovat de unii comercianți –
aceasta contrazice legile fizicii. Cea mai bună
cale de a optimiza confortul cu consum mic
de energie este integrarea elementelor radiante în pardoseli și pereți.

 Ventilarea corectă – se face de preferat cu ajutorul unor sisteme speciale, care asigură aportul de aer proaspăt și o umiditate
interioară echilibrată (mai ales în timpul iernii, când umiditatea interioară tinde să scadă

O clădire realizată după
standardul nZEB ar trebui,
teoretic, să consume cu
cel puțin 60% mai puțină
energie decât o clădire
obișnuită.
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sub limitele care asigură o respirație sănătoasă); aceste sisteme de ventilație au în același timp avantajul că, fiind bine calibrate,
evită pierderile inutile de energie și sunt capabile să recupereze o parte din căldura evacuată (recuperatoare de căldură). În lipsa
unui asemenea sistem, vom face aerisirea astfel încât să nu irosim căldura, prin împrospătarea completă a aerului. Periodic, pe intervale
scurte de timp (câteva minute), deschidem
larg ferestrele din părți opuse ale mansardei,
deschizând și ușile pentru a crea curent.
Ținând întredeschise ferestrele, pentru perioade mai lungi sau permanent, încălzim
anumite zone pe exterior și le răcim pe interior, ceea ce se traduce într-o pierdere nejustificată de energie.
 Reducerea temperaturii ambientale
poate fi o metodă practică, deoarece se pare
că temperatura considerată acceptabilă depinde și de obiceiurile locului. Științific, temperatura optimă în locuință este de 18 – 21
ºC, iar aceasta poate coborâ până la 16 ºC,
fără a afecta sănătatea oamenilor. Există anumite standarde pentru fiecare cameră: 2022°C într-un living, 16-19°C în dormitor,
18-20°C în bucătărie, 22-24°C în baie, 1518°C pe holuri. După cum se vede, marja este
destul de largă, în funcție și de situația particulară a familiei (un sugar poate nu trebuie
ținut la 16°C). Țările nordice sunt date ca
exemplu deseori pentru faptul că nu au nevoie de foarte multă energie pentru încălzire,
bineînțeles în raport cu temperaturile exterioare de acolo, care sunt mai scăzute, pe perioade mai mari. În Scandinavia, Anglia și
chiar Germania, este considerată o risipă încălzirea băilor, mai ales pe timpul nopții. De
asemenea, noaptea este redusă temperatura
ambientală, fiind folosite pijamale și pături
groase, sau chiar pături încălzite electric. Medical vorbind, nu este recomandat să dormim
la o temperatură de peste 20°C. Dimineața, se
programează centrala să ridice temperatura
la nivelul dorit pentru activitatea diurnă.
Ceea ce nouă ni se poate părea exagerat, pentru anumite culturi este viața normală de zi
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cu zi; totul se petrece fără senzația că este un
efort deosebit, ba chiar cu conștiința că se
participă la efortul ecologic și cu efecte pozitive asupra sănătății. Reducerea temperaturii
ambientale se mai poate face fără probleme
atunci când nu este nimeni în locuință. Chiar
se poate opri centrala, dar trebuie avut în vedere ca pauza să nu fie pe termen lung, atunci

Din perspectivă energetică,
mansarda este cea mai
vulnerabilă zonă a unei
construcții, ﬁind situată
imediat sub acoperiș, unde
intemperiile sunt cele mai
agresive.

când sunt temperaturi negative afară, pentru
că apa poate îngheța în calorifere. De regulă,
instalațiile de încălzire au sisteme de siguranță care evacuează apa atunci când temperaturile scad, astfel ca înghețul să nu producă
pagube – verificați dacă aveți așa ceva.
 Termostate, robinete termostatate și
repartitoare – acestea ne optimizează consumul și ne permit să avem un oarecare control
asupra facturilor. Termostatul reglează consumul de gaze în funcție de temperatura ambientală, pornind și oprind centrala după
valoarea pentru care am optat. Acesta are însă
un control doar asupra temperaturii din camera unde este amplasat, de aceea se poate
apela suplimentar și la robinete termostatate
(sau termostatice), care reglează temperatura
caloriferului în funcție de nevoile noastre sau
de dimensiunile camerei (opresc debitul de
agent termic atunci când se atinge temperatura dorită). Robinetul termostatic este mai
eficient decât cel obișnuit prin faptul că reglajul se face automat,
nu mai trebuie acționat fizic. Repartitorul
este un aparat pasiv și
măsoară cantitatea de
căldură cedată de ca-

lorifer într-un interval de timp, fiind folosit în
general acolo unde există instalații comune
pentru mai mulți consumatori. Este doar o
metodă de a plăti în funcție de consum.
 Draperiile, obloanele sau jaluzelele
pot fi metode eficiente de menținere a temperaturii interioare pe timpul nopții, deoarece
fereastra este o zonă vulnerabilă, cu transfer
termic relativ mare.
 Controlul consumului de apă caldă –
în primul rând, aceasta nu trebuie încălzită
neapărat la 60°C, pentru ca apoi să o combinăm cu apă rece, aducând-o la nivelul necesar, de 35 - 40°C, pentru spălatul vaselor sau
duș. Temperatura se poate regla din centrală,
cu cât mai multă acuratețe. În al doilea rând,
este de preferat să avem o metodă de preparare instant a apei, fără a încălzi boilere de
mari dimensiuni, a căror temperatură trebuie
menținută constantă permanent (această metodă este viabilă pentru consumuri mari, când
este mai dificil de controlat temperatura apei
printr-o încălzire instantanee). Nu în ultimul
rând, dacă vrem să consumăm mai puțină apă
caldă, vom prefera să facem duș rapid, și nu
baie în cadă. Cantitatea de apă este mai mică
însă doar la un duș scurt; dacă depășim 10
minute și avem o pară cu debit mare, cantitatea devine comparabilă (circa 140 de litri).

Comisia Europeană
și-a propus ca Europa
să devină primul
continent neutru din
punct de vedere al
emisiilor de dioxid de
carbon până în 2050,
iar acest lucru se
traduce prin
decarbonarea
sectorului clădirilor.
Statele membre
trebuie să elaboreze
planuri naționale
pentru creșterea
numărului de clădiri al
căror consum de
energie este aproape
egal cu zero, atât în
cazul clădirilor noi, cât
prin renovarea
clădirilor existente.
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În perioada 5 - 8 iulie un număr de 342
expozanți din 20 de țări au participat la
prima manifestare majoră din branșă
după pandemie - DACH + HOLZ Internațional 2022 Köln. Deopotrivă sub
aspectul numărului de vizitatori (cca
20.000 proveniți din 50 țări) și al
expozanților, ediția 2022 a fost la aproape
70% din amploarea celei din februarie
2020 – ceea ce, date ﬁind condițiile, este
un aspect pozitiv. Următoarea ediție a
evenimentului va avea loc între 5-8
martie 2024 la Stuttgart, când se așteaptă
o revenire completă a branșei în târgul
său consacrat.

DACH +
HOLZ
International
2022 Köln

Preşedintele IFD Graeme Millar,
Directorul Velux Henrik Moosegard Johannsen,
Secretarul general IFD Pascal Civati
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Organizat în mod tradițional la sfârșitul iernii, târgul
dedicat acoperișurilor DACH + HOLZ Internațional a
fost amânat anul acesta până în vară, organizatorii
reușind să reunească din nou piața de proﬁl și chiar să
găzduiască un turneu ﬁnal de campionat European al
meseriilor – în cazul nostru al dulgherilor de acoperiș.
De altfel, principalii promotori ai târgului german
sunt două asociații de meserii - ZVDH (asociația
montatorilor de acoperișuri germani) și Holzbau
Deutschland (asociația tâmplarilor germani).
Ediția din vara acestui an, deși atipică în primul rând
prin momentul organizării, a fost dorită de toți actorii
din piață deoarece s-a dovedit că nimic nu poate înlocui
întâlnirile față în față, chiar și în condițiile digitalizarii
și a unei generații tinere orientate spre social media și
smartphone – în această linie de gândire, organizatorii
chiar au recurs la a reuni ﬁzic cei mai cunoscuți inﬂuenceri din mediul virtual pentru a susține prezentări și a
dialoga direct cu audiența, între temele principale
abordate ﬁind tocmai modul de a atrage tinerele generații spre meseriile tradiționale.

Campionatul european al dulgherilor
În pavilionul 7 s-a organizat Campionatul European
al Dulgherilor, o atracție majoră a evenimentului. La
start s-au reunit 17 dulgheri din 7 țări europene, podiumul ﬁind ocupat de Germania, locul 1, urmată de
Franța și Elveția. La individual, Marcel Bolego din
Tirolul de Sud a cucerit titlul de cel mai bun dulgher al
anului 2022. „A fost încă o oportunitate de a sublinia
farmecul și diversitatea acestei meserii“ – punctează
organizatorii. În acest punct trebuie amintit că și pentru
meseria de montator de acoperișuri anul 2022 readuce
Campionatul Mondial al Montatorilor, organizat între
9-11 noiembrie 2022 în St.Gallen, Elveția de IFD.
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Învelitorile de piatră din
Situată în nordul mării Egee, nu departe de
continent, Insula Tasos (o să folosim această
variantă, chiar dacă întâlnim deseori scris și
Thasos sau Thassos) are o arhitectură predominant tradițională, care, indiferent de
elementele de modernitate survenite în
ultimele decenii, a rămas una vernaculară,
bazată pe materialele de construcție existente pe plan local. Piatra a fost și este
esențială în tot ceea ce înseamnă construcție,
lucrare de amenajare exterioară, chiar drum
public. Ceea ce este însă specific acestui loc,
și inedit într-o anumită măsură, sunt acoperișurile din lespezi de piatră. Am mai scris
despre astfel de acoperișuri, dar situate la
celălalt capăt al continentului – la Cotswold,
Anglia. Este potrivit să vedem astfel de învelitori și într-o abordare mediteraneeană, cu
pante mici, apărute într-un context istoric,
cultural și economic diferit.
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Arhitectură egeeană

În vechile porturi ale insulei mai putem
vedea clădiri în stil neoclasic din secolul al
XIX-lea, cu fațade simetrice și balcoane din
ﬁer forjat, de când grecii se străduiau să se
sincronizeze cu Europa, ca stat nou creat
sau, pur și simplu, ca aspirație, ﬁind încă
sub administrație otomană (cum a fost
cazul acestei insule, care s-a alăturat Greciei
abia în 1912). Totuși, fondul a rămas același
în satele împrăștiate pe colinele și munții
înverziți: comunități oarecum închise, cu
case discrete, amplasate la stradă sau
protejate de porți și ziduri de piatră, reminiscențe ale unor vremuri în care pirații
sau soldații otomani provocau teamă; în
vremuri tulburi, oamenii evitau să locuiască
pe țărmuri și se retrăgeau în munți, unde
accesul era extrem de diﬁcil.

Acoperișurile de
piatră au nuanțe
care nu ies prea
mult în evidență
față de mediul
înconjurător,
deseori stâncos,
cu vegetație de
talie joasă. Poate ﬁ
considerată o
formă de camuﬂaj,
destul de utilă în
vremurile de
odinioară.

Stilul casei arăta
deseori originea
sau statutul social
al proprietarului grec, turc,
reprezentant al
autorităților,
negustor ș.a.m.d.

Drumurile între aceste sate erau neamenajate și călătoriile dintr-o parte în alta
a insulei durau zile întregi. Arhitectura
tradițională este una de conﬂuență între
celelalte insule ale Mării Egee și regiunea
Tracia – Macedonia de Est. Astfel, putem
întâlni și case cu o arhitectură deschisă, cu
balcoane generoase și ferestre mari, umbrite, cu acoperișuri din țiglă sau terase de
pe care se poate admira priveliștea spectaculoasă cu mare și munți care se ridică la
peste 1200 de metri. Locurile nu sunt
străine nici de arhitectura balcanică și otomană, care mizează în mai mare măsură pe
lemn, pe streșini ieșite în afară pentru mai
multă umbră și foișoare generoase. Tavernele au acest mod de abordare care permite
amenajarea unor terase protejate de soare.
Mai trebuie spus că modul de a construi, în
general, este condiționat de topograﬁa
terenului, ﬁe că vorbim de litoral sau zona
interioară a insulei. Drumurile sunt șerpuite, înguste și nu totdeauna comode.
Deși în prezent este un loc sută la sută
grecesc, istoria ne arată că insula are o
componență etnică destul de eterogenă, cu
un aport de turci care au sosit aici după
cucerirea otomană, dar și de greci din

Constantinopolul cucerit, care la rândul lor
aveau origini etnice diverse. În plus, între
1813 și 1908, insula s-a aﬂat sub administrație
egipteană, unii dintre conducătorii și administratorii egipteni născându-se aici.
Câțiva vlahi, latinii balcanici cu care ne
înrudim ca limbă, au ajuns și ei aici destul
de ușor, din nordul Greciei, unde erau
destul de numeroși.
41

ACOPERIȘURI ISTORICE

Iată de ce și arhitectura insulei are
elemente destul de diverse, din tot bazinul
Mediteranei de Est. Mai mult, în ultimul
timp au sosit pe insulă oameni din Europa
de Vest care vor să trăiască aici, într-o
atmosferă mai puțin stresantă, eventual să
se bucure de vârsta retragerii la pensie. Nu
puțini își construiesc case sau pensiuni, iar
acest lucru se observă: unii sunt atrași de
stilul tradițional, alții vin cu elemente mediteraneene care nu fac notă discordantă în
acest peisaj, iar câțiva au viziuni de-a
dreptul moderniste - case din beton, metal
și sticlă, fără nicio legătură cu obiceiurile
locului. Sunt voci care contestă acest ultim
tip de abordare; există riscul ca insula, odată
rurală și cu un stil de viață sustenabil, să își
piardă speciﬁcul, farmecul și candoarea...

Piatra omniprezentă
Pentru casele și satele tradiționale, unele
dintre ele de secol XVIII și chiar mai vechi,
piatra este omniprezentă: la ziduri, pavaje,
deseori la acoperiș.
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Chiar dacă zidurile sunt tencuite, sub ele
vom descoperi piatră extrasă din apropiere.
Multe dintre casele noi, sau aﬂate în construcție, ori care se renovează, au sau vor
avea un acoperiș din plăci de rocă.
Tasos este un loc cu tradiție milenară în
exploatarea acestei resurse, aici ﬁind menționate cariere de marmură încă din
antichitate. Marmura era extrasă pentru
temple și biserici din regiune, până la

Deși piatra de șist este un
tip de învelitoare rustic și
arhaic, aceasta nu
exclude ca acoperișul să
beneﬁcieze de tehnologii
și accesorii moderne:
sisteme pluviale din
metal, folii hidroizolante
permeabile la vapori,
etanșanți sau dolii
metalice. Important este,
totuși, ca acestea să ﬁe
cât mai puțin vizibile,
pentru a nu afecta
imaginea de ansamblu.
În fond, imaginea este
cea care atrage turiștii,
nu-i așa?

invaziile slave din secolele VI-VII. Ulterior,
multe cariere au fost părăsite, până în epoca
modernă, când au cunoscut o dezvoltare
importantă. În prezent, marmura de Tasos
este considerată una dintre cele mai bune
din lume, cu un grad de alb imbatabil,
folosit ca standard în domeniu. Resursele
nu au fost epuizate - există o plajă în apropierea unei cariere, unde marmura este
întâlnită din abundență, sub formă de blocuri cu rol de mobilier urban, sau pur și
simplu pentru taluzarea drumurilor.
În afară de marmură, uleiul de măsline,
vinul și metalele prețioase au fost de-a lungul
timpului bogățiile insulei, ca și lemnul din
pădurile care cresc aici foarte puțin afectate
de civilizație. Construcțiile pot beneﬁcia și de
această resursă, chiar dacă este vorba de
copaci de talie joasă, din care se poate face
puțină cherestea. Aurul, o altă bogăție, i-a
atras pe fenicieni, greci, perși, romani, bizantini, venețieni, genovezi și, o bună bucată de
timp, pe turcii otomani.
Imaginile din aceste pagini provin din sate
aﬂate în interiorul insulei, precum eologos,
cel mai vizitat loc din zona montană, aﬂat la
o altitudine de 220 metri. Numele satului
înseamnă în grecește „cuvântul lui Dumnezeu”, probabil de la faptul că în zonă exista
cândva, în epoca bizantină, un metoc; zonele
apropiate de pârâuri sau alte surse de apă sunt
extrem de valoroase. Activitatea celor 800 de
oameni care locuiesc aici este turismul pe
timpul verii, iar în sezonul rece pescuitul și
producerea uleiului de măsline.

Pe insulă se practică și creșterea caprelor
și oilor, iar bucătăria bazată pe carnea lor
este un punct de atracție pentru turiști, în
eologos existând câteva taverne renumite
pentru proțapul de ied sau miel.
Datorită faptului că a fost declarat
capitală culturală a insulei în 1979, de atunci
casele vechi s-au bucurat de un tratament
aparte, ﬁind conservate și puse în evidență.
Printre case noi, cu curți mai generoase și
ferestre largi, identiﬁcăm și locuințe din
vremuri imemoriale, care urmează îndeaproape frontul străzii, nelăsând să se vadă
ceea ce se aﬂă în spate. Multe dintre ele au
acoperiș de piatră – lespezi prelucrare mai
mult sau mai puțin riguros. Sunt șisturi care
se pot desface ușor în foi cu fețele relativ
paralele, de grosime nu foarte mare (cel puțin
2 cm). Marmura, deși abundentă pe insulă,
nu este deloc simplu de prelucrat, așadar nu
ar ﬁ eﬁcient să ﬁe folosită pentru construcțiii,
ci doar pentru ﬁnisaje. O întâlnim uneori la
placarea zidurilor, gardurilor sau teraselor.
La o grosime medie de 3-4 cm (minimum care se poate obține, fără a risca să se
rupă), greutatea unui metru pătrat de
învelitoare de rocă poate ﬁ în jur de 100 kg,
ceea ce înseamnă triplu față de o învelitoare
de țiglă ceramică și dublu față de una din
beton (cu aproximație, desigur). Șarpanta
trebuie să ﬁe destul de solidă, mai cu seamă
că o pantă mică a acoperișului înseamnă o
sarcină mai mare asupra grinzilor și căpriorilor. Este adevărat, aceste case nu au
camere cu suprafețe mari, deci deschiderile
sunt destul de mici, iar zidăria solidă de
piatră sprijină cu succes aceste acoperișuri
grele. Lespezile de piatră nu au nicidecum
o formă standard; rareori sunt dreptunghiulare, de regulă au forme lipsite de simetrie,
pe cât posibil rotunjite în partea de jos.
Montajul lor a ținut cont de acest lucru,
ﬁecare acoperiș având o amprentă proprie,
de o neregularitate fermecătoare. Streșinile
nu sunt ieșite mult în afară, existând riscul
ca căpriorii să se rupă sub greutatea
învelitorii, în partea de jos, unde sarcina
este mai mare.

Uneori, piatra este folosită
în combinație cu cărămida
- este o metodă de a obține
structuri mai ﬂexibile, mai
riguroase ca formă, dar și
solide în același timp.
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Am vorbit în ediția precedentă despre renovarea unei case aflate în zonă construită protejată, sau care are
statut de monument istoric, din câteva perspective: definirea termenilor, reguli de bază pentru orice lucrare,
reguli urbanistice, necesitatea autorizărilor. vom continua pe acest subiect cu câteva detalii despre autorizare.

Cum renovăm o Casă
dintr-o zonă Construită
protejată (II)
O legislație mai
permisivă

În general, pentru o construcție
obișnuită, se pot executa fără autorizaţie
de construire/desfiinţare o serie de
lucrări care nu modifică structura de
rezistenţă sau aspectul arhitectural al
construcţiilor; de la această regulă fac
excepție clădirile monument istoric și
cele din arii protejate, cazurile prevăzute
de legea 50/1991, varianta republicată,
adică legea privitoare la autorizarea
lucrărilor de construcții. Aceasta prevede la art. 3 alin. (1) lit. b) faptul că
lucrările necesită autorizație de
construire pentru „lucrări de construire,
reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare,
precum și orice alte lucrări, indiferent de
valoarea lor, care urmează să fie
efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege monumente, ansambluri, situri - inclusiv
la anexele acestora, identificate în același
imobil - teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a
monumentelor și în zone construite
protejate, stabilite potrivit legii, ori la
construcții cu valoare arhitecturală sau
istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate”.
Lucrurile au devenit, totuși, mai relaxate
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în timp, în special după Legea 193 din eliminat anumite restricții. Au fost
2019, care a simplificat procedurile și a scurtate termenele procedurilor de
autorizare pentru obținerea certificatului de urbanism, cele ale autorizației
de construire în regim de urgență,
precum și ale avizului autorității
administrației publice competente în
domeniul protejării patrimoniului
cultural. În urma notificării autorității,
aceasta este obligată să răspundă în
scris în maximum 30 de zile; în lipsa
răspunsului, se consideră acord tacit și
proprietarul se poate apuca de lucru.

Pentru clădirile
monument istoric
În cazul clădirilor monument
istoric clasate sau în curs de clasare, ori
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cu valoare istorică sau arhitecturală
deosebită, exigențele sunt în continuare mai ridicate. Lucrările care nu
țin de structură se pot executa numai
cu notificarea prealabilă a autorităţii
administraţiei publice locale şi a serviciului deconcentrat al autorităţii
centrale competente în domeniul
protejării patrimoniului cultural şi în
baza acordului scris al acestui serviciu
deconcentrat care conţine condiţiile şi
termenele de executare ale lucrărilor
sau, după caz, necesitatea urmării
procedurii de autorizare a respectivelor
lucrări. În anumite situații, reprezentanții
autorităților pot solicita autorizare
pentru anumite lucrări, precum:
n reparaţii la împrejmuiri, inclusiv
atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;
n reparaţii la acoperişuri, învelitori
sau terase, chiar și atunci când nu se
schimbă forma acestora;
n reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie
interioară;
n reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie
exterioară, chiar dacă se păstrează
forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se
schimbă materialele din care sunt
realizate respectivele lucrări;
n reparaţii şi înlocuiri de sobe de
încălzit şi ale coşurilor de fum aferente;
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n tencuieli, zugrăveli, vopsitorii,
placaje şi alte finisaje interioare,
precum şi pardoseli interioare;
n reparaţii la tencuieli, zugrăveli,
vopsitorii, placaje şi alte finisaje exterioare, garantând prin proiect că nu se
modifică elementele de faţadă şi
culorile clădirilor;
n reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare, precum şi reparaţii la
branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor,
în limitele proprietăţii;
n montarea sistemelor locale de
încălzire şi de preparare a apei calde
menajere, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau
de contorizare a consumurilor de
utilităţi;
n lucrări de reparaţii, înlocuiri ori
reabilitări, fără modificarea calităţii şi
formei arhitecturale a elementelor de
faţadă
n trotuare, ziduri de sprijin ori scări
de acces, terase exterioare;
n lucrări de reabilitare energetică a
anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă
nu se schimbă sistemul constructiv al
acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la
clădiri de locuit individuale cu cel mult
3 niveluri;
n lucrări de întreţinere periodică şi
reparaţii curente la infrastructura de

transport şi la instalaţiile aferente;
n lucrări de branşamente aeriene în
zonele în care sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
n lucrări de branşamente şi
racorduri executate pe domeniul public
la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia
administratorului drumului;
n modificări de compartimentare
nestructurală, demontabilă, realizată
din materiale uşoare;
n schimbarea de destinaţie, numai
în situaţia în care pentru realizarea
acesteia nu sunt necesare lucrări de
construire/ desfiinţare pentru care
legea prevede emiterea autorizaţiei de
construire/desfiinţare, cu încadrarea în
prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;
n introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în

infrastructurile fizice subterane existente,
construite cu această destinaţie, precum
şi introducerea de reţele şi echipamente
de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice interioare existente;
n lucrări de intervenţii în scopul
implementării măsurilor necesare
conform legislaţiei prevenirii şi stingerii
incendiilor în vigoare, respectiv execu-

tarea instalaţiilor specifice prevenirii şi
stingerii incendiilor, în vederea obţinerii
autorizaţiei de securitate la incendiu;
n lucrări de plantare a perdelelor
forestiere de protecţie şi împăduriri pe
terenuri degradate;
n lucrări de construcţii funerare
subterane şi supraterane, cu avizul
administraţiei cimitirului;

n lucrări pentru amplasarea de
structuri uşoare demontabile pentru
acoperirea terenurilor de sport existente
sau destinate desfăşurării evenimentelor
culturale care vor fi realizate în baza unui
aviz de amplasare.

În zonele protejate
Clădirile aflate în zone protejate
beneficiază de o legislație mai permisivă.
Iată, așadar, ce pot executa proprietarii lor, fără autorizație de construire,
având totuși avizele de la autoritățile
locale și direcțiile de cultură:
n lucrări de reparaţii şi/sau
întreţinere la construcţii existente,
care nu afectează volumul, forma
clădirii şi decoraţia faţadelor şi care
nu reprezintă extinderi, demolări
sau modificări structurale:
l lucrări de investigare, cercetare,
expertizare, conservare şi restaurare
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a componentelor artistice ale
construcţiilor, cu avizul autorităţii
administraţiei publice centrale
competente în domeniul protejării
patrimoniului cultural sau al
serviciilor deconcentrate ale acesteia, după caz;
l lucrări de reparaţii minore la
finisaje exterioare cu condiţia să se
păstreze materialul, culoarea şi
textura finisajului;
l lucrări de uniformizare a culorii şi
texturii finisajelor exterioare, în cazul
în care aspectul a fost deteriorat prin
mai multe intervenţii de reparaţii;
l reparaţii/înlocuiri de tâmplărie
exterioară, cu condiţia să se păstreze
materialul, forma, dimensiunile
golurilor şi tâmplăriei;
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n lucrări de reparaţii interioare la
tencuieli, zugrăveli, vopsitorii,
placaje, precum şi înlocuiri de
tâmplărie interioară, cu păstrarea
dimensiunii golurilor;
n lucrări de reparaţii şi înlocuiri la
pardoseli;
reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile
interioare;
n reparaţii şi înlocuiri de sobe de
încălzit şi ale coşurilor de fum aferente,
păstrându-se forma, dimensiunile şi
materialele acestora;
n reparaţii la împrejmuiri,
acoperişuri, învelitori sau terase,
trotuare, ziduri de sprijin ori scări de
acces, atunci când nu se schimbă forma
acestora şi materialele din care sunt
executate;

n modificări de compartimentări
nestructurale, demontabile, realizate
din materiale uşoare şi care nu modifică
concepţia spaţială interioară;
n schimbarea de destinaţie, numai
în situaţia în care pentru realizarea
acesteia nu sunt necesare lucrări de
construire/desfiinţare pentru care legea
prevede emiterea autorizaţiei de
construire/desfiinţare, cu încadrarea în
prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;
n lucrări de intervenţii în scopul
implementării măsurilor necesare
conform legislaţiei prevenirii şi stingerii
incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaţiilor specifice prevenirii şi
stingerii incendiilor, în vederea obţinerii
autorizaţiei de securitate la incendiu.

EvENImENT

Alegeri la Ordinul Arhitecților
din România, Filiala București
în lunile mai și iunie, comunitatea arhitecților
bucureșteni a parcurs o etapă importantă din
activitatea sa ca branșă: alegerea Președintelui
OAR pentru următorii 4 ani, alegerea membrilor
Consiliului de Conducere Teritorial, ai comisiilor
teritoriale de cenzori, de disciplină și a
membrilor pentru Consiliul Național al OAR.
n urma alegerilor care au avut loc pe 28 mai 2022 la
Conferința Teritorială Ordinară a Filialei București a Ordinului Arhitecților din România, funcția de președinte a
revenit, din primul tur (187 de voturi din 254 exprimate),
domnului arh. Emil Ivănescu. Domnia sa va conduce filiala
București a O.A.R. pentru un nou mandat de 4 ani: 20222026. Conferința Teritorială Ordinară a Filialei București a
Ordinului Arhitecților din România a avut loc în Aula magna
a Facultății de Drept din București și a avut pe ordinea de zi
mai multe subiecte, printre care:
n votarea noului Regulament de organizare și funcționare
al Filialei Teritoriale București a O.A.R.;
n prezentarea rapoartelor forurilor de conducere și
comisiilor filialei pentru perioada 20018 – 2022;
n alegerile pentru o mare parte dintre funcțiile din cadrul
filialei.
În cadrul Conferinței Teritoriale Extraordinare OAR
București, desfășurată duminică, 19 iunie 2022, în Sala
Frescelor a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion
mincu” București, s-au făcut noi alegeri pentru ocuparea a 31
de locuri în Consiliul Teritorial și 4 locuri pentru membrii
supleanți în Comisia de Disciplină. De asemenea, pe 14 iulie
2022, a fost ales Colegiul Director Teritorial pentru mandatul
2022 – 2026.

Î

Activitatea din ultimii 4 ani
În privința raportului general pentru 2018 – 2022, susținut
de arh. Emil Ivănescu, au fost evidențiate 3 zone de acțiune:
exercitarea profesiei de arhitect practician, interesul pentru
orașul București și Casa OAR București din Str. Sf. Constantin.
Proiect datorat și președinților anteriori, arhitecții mircea
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Ochinciuc și Șerban Sturdza, noul sediu a devenit o locație
extrem de importantă pentru branșă. În același context, merită
menționate câteva activități și acțiuni importante ale ordinului
bucureștean în acești ani:
n s-a pus un accent deosebit pe colaborările cu primăriile
de sector și Primăria Generală a Capitalei;
n s-au depus eforturi pentru a păstra același standard de
activitate în contextul dificil din ultimii ani (pandemia de
COvID-19 și Războiul din Ucraina);
n lansarea platformei Agenda Urbană în 2020;
n dezvoltarea Glosarului de termeni și definiții din normele
pentru construcții;
n platforma de patrimoniu și platforma pentru recuperarea
materialelor din case vechi;
n acces la biblioteca de standarde prin parteneriatul cu
ASRO;
n programe precum Expo Hub și B2B Hub OAR București;
n proiectul pilot „Antreprenoriat pentru arhitecți”;
n colaborări și parteneriate cu Uniunea Arhitecților din
România, Asociația Societăților de Arhitectură din România,
UAUIm, Registrul Urbaniștilor;
n acțiuni de sprijin umanitar pentru seniorii arhitecți în
timpul pandemiei, respectiv pentru refugiații din Ucraina;
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n creșterea numărului de membri cu aproximativ 5%;
Activitatea în această perioadă s-a bazat pe interacțiunea
între membri, activități specifice branșei, discuții (grupuri de
dialog) și acțiuni demarate pe toate palierele administrative
ale Bucureștiului, cu toate entitățile implicate. S-au încheiat
protocoale de colaborare cu toate primăriile de sector, cu
câteva puncte cheie: autorizările, digitalizarea și achizițiile
publice prin concurs de soluții, foarte multe primării dorind
să participe la aceste achiziții. În același timp, a fost relansat și
susținut un nou Plan Urbanistic General al Capitalei, pentru
care au fost aduși la aceeași masă constructori, organizații
profesionale și factori din zona academică. Activitățile s-au
bazat pe câteva componente importante: Consiliul Teritorial,
Colegiul Director și grupurile de lucru. Au fost menționate
următoarele grupuri de lucru: Spaţiul public (coordonator
arh. Raluca vișinescu), Legislaţie (arh. Andrei Fenyo) și
Patrimoniu (arh. lulia Stanciu).
Comisia Teritorială de Disciplină a remarcat, în urma
sesizărilor primite, următoarele fenomene:
n arhitecții ajută beneficiarul să construiască cât mai mult,
fapt ce atrage nemulțumirea vecinilor;
n este nevoie de implicare și profesionalism, precum și
de aplanarea conflictelor care apar;
n comisia de disciplină este privită foarte des ca o soluție
pentru arhitecți.

Președintele nou ales, Emil
Ivănescu, și-a susținut candidatura cu o serie de
angajamente care vin în continuarea mandatului anterior:
o relație pe fundamente
corecte cu administrația, indiferent de culoare politică,
colaborarea cu asociaţii, ONG-uri, pe toate palierele ce
definesc centrii de putere; astfel, OAR București va deveni un
ordin puternic, o entitate deschisă, cu care se poate colabora.
A propus un plan de management strategic cu 25 de
programe flexibile, pe componentele exercitarea profesiei,
oraș/patrimoniu, comunitate. În opinia domniei sale, accentul
trebuie pus pe câteva elemente:
n sprijinirea birourilor de arhitectură, indiferent de
mărimea lor, în funcție de problemele pe care le întâmpină;
n cursuri la facultățile de profil care să ajute în misiunile
din stagiu;
n formarea arhitecţilor pentru administrație încă din școală;
n importanța relației arhitect-antreprenor;
n cursuri de formare, ateliere gratuite oferite membrilor
într-un sistem cu indicator de performanţă;
n votul online;
n deblocarea situației la nivel de reglementare, luând
exemplu de la alte organizații profesionale;
n un consiliu teritorial amplu, cu impact, având mai multe
grupuri de lucru;
n grija pentru patrimoniu – reabilitarea clădirilor vechi, nu
doar construcții noi;
n Casa OAR - sediul să devină tot mai mult un centru
pentru comunitate;
n protecția arhitectului, asistență juridică gratuită, un
sistem de asigurare.
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Participă ca expozant la

#BIFESIM2022!
Este momentul să iei cele mai bune decizii pentru afacerea ta. înscrie-te ca expozant la #BIFESIM2022 și
participă la cea mai tare experiență home & deco din toamnă! Evenimentul se desfășoară în perioada 22 – 25
septembrie și este organizat de ROMExPO, în parteneriat cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România
și Camerele de Comerț și Industrie Județene.
Târgul Internațional de Mobilă, Echipamente și Accesorii are în vedere
prezentarea elementelor de design cu
stilurile, culorile și materialele anului, dar
și aplicații și echipamente smart care
asigură confortul unei locuințe.
#BIFESIM2022 este punctul de întâlnire
între cerere și ofertă și o modalitate eficientă prin care expozanții își pot
prezenta produsele și serviciile care satisfac nevoile vizitatorilor specialiști sau
ale publicului larg.
Evenimentul îmbină latura antreprenorială, dedicată utilajelor și echipamentelor,
cu cea ambientală - adresată firmelor de
tâmplărie, finisaje și decorațiuni interioare.
Dacă ești producător de mobilă sau ai un
business în domeniul decorațiunilor
interioare, atunci trebuie să participi ca
expozant la cel mai mare și important târg
specializat din România.
Firme renumite din industria mobilei,
amenajărilor interioare, utilajelor și echipamentelor și-au anunțat deja prezența și
vin la ROMEXPO cu cele mai noi produse
și tehnologii apărute în acest sector.
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Care sunt avantajele participării

n Îți prezinți produsele și serviciile întrun stand modern și personalizat – avem
un pachet complex de servicii și soluții
creative, astfel încât să îți asigurăm o
participare de succes;
n Ai contact direct cu vizitatorul
specialist – profesioniștii din domeniu
sunt mereu în căutare de idei noi, de o
varietate de produse și materiale, precum
și de oportunități de bussines;
n Beneficiezi și de prezența unui public larg numeros – pentru că există un
interes mare și pentru achiziționarea de
produse, evenimentul oferă și posibilitatea vânzării;
n Ai acces rapid la o rețea importantă
de posibili parteneri de afaceri #BIFESIM2022 este o un adevărat cadru
de networking unde poți să îți dezvolți

rețeaua de contacte și să faci schimb de
idei cu alți antreprenori;
n Poți organiza conferințe și seminarii,
prezentări, demonstrații și workshop-uri;
n Faci pare dintr-un eveniment care
are o vizibilitate considerabilă atât în
mediul online, cât și în offline;
n Crești vânzările companiei tale –
participarea la evenimentele de nișă
rămâne una dintre cele mai importante
strategii de creștere a vânzărilor și de
menținere în preferințele clienților.

bifesim@romexpo.ro
bife_sim@industriamobilei.ro.
www.bife-sim.ro

TERmOIZOL AțII

Soluții Austrotherm
pentru acoperișuri și mansarde
Polistirenul expandat este un material cu proprietăți termizolante excelente care poate fi folosit
cu mare succes și pentru mansarde, poduri și acoperișuri. Singura condiție este ca produsul să fie
unul special conceput în acest sens, având caracteristicile corespunzătoare din perspectiva
conductivității termice scăzute, a rezistenței la tracțiune, încovoiere sau compresiune (după tipul
de solicitare) sau a capacității de difuzie a vaporilor (porozitate deschisă). În acest sens, vă
propunem câteva soluții oferite de Austrotherm, unul dintre cei mai mari producători de profil
din Europa Centrală și de Est, cu 3 fabrici și în România.
ată soluțiile care ne pot ajuta să
termoizolăm podul, acoperișul sau
mansarda cu ajutorul plăcilor de
polistiren expandat de la Austrotherm:

I

n Termoizolație între căpriori –
reprezintă una dintre cele mai utilizate
soluţii, cu rezultate excelente dacă se
respectă dimensiunile materialului termoizolant propus prin proiect. În
cazul acoperişurilor cu astereală, se
obţine ventilarea spaţiului de sub învelitoare, ceea ce permite evacuarea
vaporilor adunaţi accidental sub
aceasta. Se recomandă montarea la
exterior, peste astereală, a unei membrane hidroizolante; la interior, peste
stratul termoizolant, este potrivită o
barieră împotriva vaporilor, iar la final
se poate face placare cu gips-carton.
Stratul de polistiren expandat va fi
Sugestii: EPS - A 50, EPS - AF70, EPS –
mai gros, pentru a îndeplini exigențele
AF80, EPS – AF PLUS (Grafitat).
actuale de confort și normativele în
n Termoizolație peste aste- vigoare. Din punct de vedere estetic,
reală – este recomandată în cazul căpriorii rămân la vedere, conferind
acoperişurilor pe structură ușoară, interioarelor un aspect rustic. Peste
care nu au o inerţie termică ridicată, astereală este necesară o barieră conpentru a asigura un microclimat tra vaporilor, iar peste stratul termoicorespunzător în încăperile de dede- zolant o membrană hidroizolantă
subt, indiferent de anotimp.
permeabilă la vapori.
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Învelitoarea poate fi de orice tip, în
funcție de rezistența la compresiune
a polistirenului. Sugestii: EPS – A150,
EPS – A200.

n Acoperișuri fără astereală –
este o soluție inovativă, prin care placa
de polistiren preia o parte din sarcinile
asterelii, folosind doar structura de căpriori a acoperișului. Montarea foliei de
protecţie peste plăcile de polistiren este
obligatorie, pentru a împiedica degradarea termoizolației în cazul pătrunderii accidentale a apei sub învelitoare. La
faţa interioară a termoizolaţiei se recomandă pozarea unei folii barieră împotriva vaporilor, mai ales dacă dedesubt
se află încăperi cu umiditate ridicată
(băi, bucătării). Sugestie: EPS – A50.
Soluțiile propuse de Austrotherm
sunt potrivite atât pentru construcții
noi, cât și pentru reabilitări ale unor
acoperișuri vechi, mansardabile sau nu.

