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eveniment

Cel mai important eveniment al anului 2015 pentru branșă a fost, 
fără îndoială, Concursul Național al Montatorilor de Pardoseli, care 
s-a desfășurat efectiv în zilele de 21 și 22 septembrie. În perioada 
19 - 23 septembrie, în aceeași locație (Pavilionul E2 din Complexul
Expozițional Romexpo), a fost organizată expoziția de produse și
sisteme specifice acestei industrii, Art Floors 2015, devenită de
asemenea tradițională în rândul profesioniștilor în domeniu.  

Pavilonul E2 din
Romexpo a fost
amenajat special
pentru acest eve -
niment: perimetral
au fost amplasate
standurile expo -
zițio nale ale unor
producători im -
portanți, susținători
tradiționali sau mai
noi ai concursului,
iar în centru au fost
poziționate stan -
durile (panourile)
de lucru, respectiv
echipamentele
electrice pentru
debitarea par che -
tului (circulare cu
masă și aspira -
toare) – la sec -
țiunea de montaj
parchet. Montatorii
nu au venit decât
cu sculele de mână,
celelalte unelte
necesare fiind puse
la dispoziție de
organizatori și
calibrate pentru o
funcționare fără
erori, creându-se
condiții egale
pentru toți
concurenții.    

20152015

ConCursul național al
Montatorilor de Pardoseli 
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Un EVEnIMEnt SUSŢInUt
Manifestarea a fost organizată sub egida Aso -
ciației Montatorilor de Pardoseli din Ro mânia
(AMPR), cu sprijinul EUFA P+F (Pro fessional
training in Parquet Laying and Flooring tec h -
no  logy Europe e.V.) și a beneficiat anul acesta
de sprijinul organizației europene men ționate
atât prin modelele de montaj propuse pen tru
concurs, cât și prin echipa de arbitri, com pusă
din domnii Heinz Brehm (Președinte EUFA P+F),
Josef Heller (fost Vicepreședinte EUFA P+F și șef
al catedrei de pardoseli din cadrul Şcolii de
Meserii de la neustadt an der Aisch din Ger -
mania, respectiv unul dintre autorii cu nos cutului
„Ma nual al montatorului de parchet şi al mon   -
tatorului de pardoseli”) și Andreas Holzer
(montator din tirolul de Sud – Italia, cu o ex pe -
riență bogată în competiții la care a participat
drept concurent, și apoi ca arbitru acreditat de
EUFA P+F). Au mai făcut parte din echipa de
arbitri domnii Constantin Cadar și Paul Oprișan

(România), de asemenea absolvenți ai cursurilor
de arbitraj organizate de EUFA P + F. Competiția
a beneficiat și de susținerea unor organizații și
instituții au toh tone de prestigiu, precum Uni ver -
si tatea de Arhi tectură și Urbanism Ion Mincu.
Modul de desfășurare al concursului este ins pi -
rat de manifestări similare din Europa, ca
tematică, participare și modalitate de evaluare
a lucrărilor executate. Câștigătorii con cursului
național participă la Campionatul European al
Montatorilor de Parchet, care se defășoară pe -
rio dic în diverse țări membre ale EUFA P+F;
următoarea ediție va avea loc la Bolzano –
Italia, în martie 2016. La eve ni men tele derulate
timp de cinci zile au participat un public vizi ta -
tor specializat (arhitecți, ingineri constructori,
antreprenori, distribuitori de materiale din do -
me niu, montatori, presă de specialitate,
de z vol tatori etc.), dar și numeroși potențiali be -
ne  ficiari, interesați de materiale pentru
ame   najări și de ultimele noutăți din domeniul
pardoselilor.

Demonstrațiile
au avut mai
multe scopuri:
popularizarea în
rândul
arhitecților,
constructorilor
și publicului larg
a materialelor
de calitate, a
execuției de
către montatori
experimentați,
utilizarea
sculelor și
echipamentelor
specializate,
încurajarea
tinerilor să se
indrepte către
meseriile
respective,
promovarea
organizațiilor
profesionale și a
concursurilor de
meserii care se
bucură de tot
mai mulți
susținători în
România. 

Concurenţi
parchet
Cadar Parchet
Brebenel Ştefan

Trio Pardoseli
Premium
Ghiuţă Răzvan

Stefy Impex
Ștefan Iosif

Clevio design
Marius Raportaru

PFA Cinca 
Cristi Batin       

Ierasmond
Chişinău
Stihari Ion         

Concurenţi
Pardoseli
elastice
Glamour Floors
Dorel Orza

Bauflooring
Voinea Valentin

PFA Cinca
Ionuţ Cinca Manole   

Clevio design
Manolache Cristian

Sponsori Principali

Sponsori
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Proba: LINOLEUM

 

• Lemn închis la culoare pentru friz și cuburi-
16 lamele 490 x 70 

• Lemn deschis la culoare pentru câmp - 40 lamele 490 x 70   
• Federuri independente și adeziv cu spatulă adecvată  
• Produse de tratare a suprafeței și accesorii 
• Adeziv

Proba: LVT

Proba: PARCHET

 

 
Proba: MOCHET~

• Acoperire în culoare de bază: 1,40 x 1,10 m  
• Friz exterior: 1,40+1,10 x 2 x 60 mm 
• Acoperire în culoare decorativă: 0,70 x 0,70 m 
• Acoperire în culoare decorativă: 0,60 x 0,40 m 
• Acoperire în culoare decorativă: 0,30 x 0,30 m 
• Adeziv 
• Plintă de soclu 

• 2 Elemente nuanța închisă:  pentru trepte, lipire verticală 
și orizontală 

• 12 Elemente nuanța deschisă: pentru câmp, aplicare
diagonală flotantă  

• Plintă de soclu
• Adeziv

Participare internaţională
Concurenții (6 la parchet și 4 la pardoseli elastice) au fost, conform regulamentului de
concurs, tineri cu vârste până în 26 de ani, angajați ai unor firme specializate sau PFA.
În mod special, la competiție a participat și un parchetar din Chișinău, Ion Stihari, fapt
care, alături de juriul provenit din Germania și Italia, respectiv delegații EUFA, a conferit
manifestării o notă internațională. 

Criteriile 
de notare a
luCrărilor
l exactitatea 

mon tajului și 
viteza de lucru;

l încadrarea în
termenul de
execuție;

l calitatea
îmbinărilor;

l creativitatea;
l modul/succesiunea

abordării etapelor;
l modul în care au

fost folosite sculele
și echipamentele;

l modul de croire și
manipulare a
materialelor;

l acuratețea și
complexitatea
lucrărilor în realiza -
rea modelelor;

l estetica;
l capacitatea de

organizare și
curățenia la locul 
de muncă.

Probele de
ConCurs
timp de două zile,
concurenții au avut de
executat lucrări de
montaj pentru cele
două secțiuni ale
concursului, Pardoseli
din lemn (executarea
unui montaj de
parchet cu finisarea
aferentă) și Pardoseli
elastice (executarea a
3 acoperiri, cu
linoleum, mochetă și
LVt – Luxury Vinyl
tiles), materialele
folosite fiind din gama
premium.

• Acoperire în culoare de bază: 1,35 x 1,00 m 
• Ştraifuri decorative: 1,35 + 1,20 m x 70 mm lățime 
• Cerc decorativ: ∅ 300 mm
• Plintă soclu 
• Adeziv
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Instructajul și consultările asupra modului de
des fășurare a concursului, precum și asupra
unor detalii privind execuția, echipamentele și
ma  terialele, s-au făcut începând cu ziua de 20
sep tembrie, când a avut loc prima întâlnire a par -
tici panților (concurenți, arbitri, organizatori) și au
fost puse în discuție modelele. De-a lungul
competiției, s-au putut pune în tre bări, iar la
nevoie au fost oferite explicații su plimentare
tuturor, conform unui principiu de bază: tinerii
montatori trebuie să și învețe ceva nou, să plece
mai experimentați în urma par ti cipării. ”În evaluarea concurenților se ține cont de

foarte multe detalii, inclusiv montajul «la rece»,
debitarea și sortarea elementelor, lu cra rea pe
rânduri, cum sunt așezate elementele lângă
panou, ca să fie ușor de reașezat... pur și simplu
ordine în lucru. Se observă și cum se lucrează
cu mașinile, siguranța în folosirea lor  (cir cu -
larele sunt mașini periculoase, trebuie să fim
atenți să nu apară accidente). Observăm dacă
di men siunile din proiect se regăsesc și pe placă,
iar la final urmărim partea estetică. Privind
lucrurile în ansamblu, cel care câștigă este și cel
care montează corect. Concurenții pot pune
întrebări, căci noi, arbitrii, nu suntem doar cei
exigenți care dau note, suntem și cei buni care
ajută”, a declarat domnul Josef Heller.

Materiale
oficiale
concurs
Parchet
Parchet
Dublustratificat
HARO

Adeziv Wakol 
MS 260 
Ulei  Loba HS
Impact Oil 

Pardoseli
elastice
Linoleum Forbo
Flooring

LVt  Forbo 
Flooring

Adeziv Wakol D
3365 Versa tack

Profil Kuberit

Suflantă Steinel

La eveniment a fost distribuită
gratuit Revista Pardoseli Magazin,
singurul proiect media autohton
adresat parchetarilor şi
specialiştilor în pardoseli.
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Tandemul loba – Wakol, branduri dis -
tri buite în România prin Executiv Trading, a
re pre zentat sponsorul prin  cipal al concursului,
acesta oferind și pro dusele de montaj (adezivi
și lacuri). Pre zen ța la eveniment a fost marcată
în plus de episoade frecvente dedicate de mon -
strațiilor realizate de domnul Ioan Bodor, care
au atras numeroși vizi tatori. În cadrul de -
monstrațiilor au fost puse în evidență în spe cial
produsele și uneltele pentru șlefuire și finisare,
inclusiv soluțiile de colorare (Loba Pro Color)
sau padurile dedicate acestor ope ra țiuni. 

lOba-WakOl

uzin, pallman Şi WOlF
Brandurile Uzin, Pallmann și Wolf au

fost promovate prin nu meroase demonstrații:
montaj de parchet in  dus trial cu adeziv Uzin MK
92 S, șlefuire cu diverse aparate, chituire cu Pall-
X Kitt și finisare cu Pall-X 96 (pentru trafic intens)
sau Magic Oil 2 K, sigilare cu Pall-X 325 etc. Cu
echi pamentul Wolf Turbo Stripper s-a arătat ce
simplu, rapid și economic se pot în de păr ta stra -
turile finale vechi, de teriorate, pentru instalarea
altora noi.
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bOtaFlOOr

ursa
Ursa a promovat soluțiile specifice pentru

izolarea termică și fonică (la zgomotele de impact) a
pardoselilor exe cu tate în sistem cu dală flotantă,
inclusiv pentru încălzirea în pardoseală – Ursa
Glasswool TSP. Acest material a fost apli cat la una
dintre demonstrații, care a presupus acoperirea unei
plăci de OSB cu diferite tipuri de pardoseli folosind
adezivi dedicați.   

bota floor (com pa nie din
grupul MC Bauchemie, care are o
uni tate de fabricație și în Ro  mânia,
la Dărmănești – Dâm bovița), a pre -
zen tat și utilizat în de mon strații o
serie largă de ade zivi din gama
Bota floor, pentru mon tajul par do -
selilor din lemn, linoleum, PVC,
textile etc., inclusiv soluții pentru
încăl zirea în pardoseală și cu emisii
reduse de VOC. La eve niment a par -
ticipat și di rectorul de vân zări
pentru Europa al Botafloor, dom nul
Ludger Nienaber.

life art, distribuitor al mai multor soluții de dezumidificare și ventilare a spațiilor din cadrul unui șantier,
a par ti cipat cu o gamă largă de aparate și echi pamente deosebit de utile mon ta to ri lor de pardoseli și nu numai.
Am re marcat de zumidificatoarele Aerial, cu capacități și fa cilități diferite, umi di fica toa rele Venta deosebit de
utile la ex ploa tarea în bune condiții a par do selilor și la men ți nerea unei atmosfere interioare să  nătoase, ins -
tru mentele de măsură care fac parte din dotarea standar a unui montator și, nu în ulti mul rând, sistemele de
ventilație Heylo, cu o mare capacitate de eliminare a umi dității din construcție și eficiență ener getică ridicată. liFE art

steinbergm
Hervorheben

steinbergm
Hervorheben
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Unul dintre cei mai importanți sus ți nă tori ai
evenimentului, care a furnizat și parchetul
mon tat în cadrul con cur su lui, a fost pro du -
cătorul ger man premium Haro. 

Domnul Constantin Cionca, re pre zen tan tul
Haro în România, a par ticipat la șe dințele de
instructaj ale concurenților, oferind informații
des pre parchetul utilizat, atât înainte de
concurs, cât și în timpul acestuia. În standul
expozițional, au fost etalate mostre și cataloage
cu ultimele colecții de parchet și laminat Haro,
cu accent pe aspectul natural și scoaterea în
evidență a fibrei lemnului, dar și pe varietatea
compoziției obținută din plăci de dimensiuni
diferite, inclusiv cu aspect de dușumea.

steinel, producător de generatoare de aer
cald, utile inclusiv montatorilor de pardoseli, a
oferit uneltele necesare sudării acoperirilor de
linoleum exe cu tate în cadrul concursului. “Par -
 tici  păm pentru prima dată la acest eveniment și
ne bu curăm că am făcut acest pas, pentru că am
găsit aici o adevărată comunitate, formată din
profesioniști care colaborează foarte bine”, arată
domnul Radu Tănase, Sales Manager la Steinel
Distribution.   

knaUf insUlation a expus par ti ci -
panților la manifestare mai multe so luții pentru
izolarea termică și fini sarea tuturor elementelor
de con  s trucție ale unei clădiri, inclusiv vata
minerală bazaltică și pa nourile Vidifloor, care
constituie un sis tem optim pentru exe cu ția rapidă
și efi cientă energetic a par doselilor. 

Producătorul autohton bencomP a fost o
prezență notabilă în cadrul expoziției Art Floors,
care a atras o mul țime de vizi tatori grație sis te -
melor de pardoseală exterioară (deck), mobilier
de grădină și chiar construcții precum ba -
lustrade, gar duri sau chioșcuri, toate realizate din
compozit WPC. Într-una din zilele ma ni festării,
în mai puțin de o oră, o echipă de trei montatori
a executat demonstrativ o acoperire de circa 4
mp, pe șine din același material și cu prindere în
șuruburi, realizându-se un model rectangular cu
ajutorul profilelor de nuanțe diferite. 

HarO

knauF insulatiOn

bEncOmp

stEinEl
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alma ParcHet natUral a pro movat
diversele tipuri de parchet deținute în portofoliu
(masiv – finisat sau nefinisat), stra tificat (inclusiv
dublu-stratificat, pentru încălzire prin par do -
seală), trepte și contratrepte pentru scări, deck
din lemn masiv sau compozit și lambriuri de
lemn, cu accent pe finisajele ori gi nale ca textură,
culoare și model, ali niate la ultimele tendințe
europene în design.

Specializată în realizarea de suprafețe pentru
diferite tipuri de sport, dar și în do tarea spațiilor
respective, firma artimex sPort a adus o
notă inedită ma  nifestării prin expunerea unor
echi pa mente pentru fitness, accentuând im   -
 portanța folosirii unor produse pro fe sio nale
printr-o ofertă integrată. 

Prime floors, furnizor și aplicator de
parchet triplu stratificat, scări, deck, mozaic din
lemn și alte produse de gen, a amenajat un stand
în care pardoseala din lemn a fost montată la fața
locului. Va rie tatea de modele (în general cu
nuanțe deschise, cu evidențierea na tu raleții lem -
nului) a reprezentat o oglindă fidelă a cererii de
pe piața actuală de pardoseli.

artimEx spOrt

primE FlOOrs

alma parcHEt natural

Adezivul pentru ambele probe a fost oferit de
sponsorul principal Wakol - Loba, prin Executiv
Trading srl din Satu Mare. La parchet: Wakol MS 260,
un adeziv pe baza de silan, rigid elastic, recomandat
pentru lipirea tuturor tipurilor şi dimensiunilor de
parchet masiv şi stratificat. La pardoseli elastice:
Wakol D 3365 Versa Tack, adeziv universal.

Parchetul dublustratificat 
HAro a fost finisat cu 
Loba HS Impact Oil, un ulei
bicomponent din plante, cu
substanţă solidă de 100 %,
recomandat la trafic intens.
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FEStIVItAtEA DE
PREMIERE 

După jurizare, în seara zilei de marți, 22
septembrie, a avut loc festivitatea de premiere, în
Sala Iorga a Complexului Expozițional Romexpo,
în prezența a numeroși montatori de pardoseli,
sponsori, arbitri, specialiști din această industrie
și invitați care și-au adus aportul la desfășurarea
în bune condiții a evenimentului. nivelul con cur -
sului a fost apreciat ca unul ridicat, com petiția
pentru obținerea unui premiu fiind foarte strânsă.
Câștigătorii au primit ca premii diferite produse
oferite de sponsori (materiale de montaj, scule,
echipamente de lucru etc), dar și facilități de pro -
movare în revista Pardoseli Magazin. De
ase  menea, domnul Heinz Brehm le-a oferit drept
recompensă și sprijin în dezvoltarea profesională
”Manualul montatorului de parchet şi al mon -
tatorului de pardoseli”.

Câştigatorii Premiilor
Concursului național al
Montatorilor de Pardoseli –
Ediția 2015

Pardoseli din lemn
1. Răzvan Ghiuță
2. Iosif Ștefan
3. Stihari Ion și Brebenel Ștefan

Pardoseli elastice
1. Ioan Cinca Manole
2. Voinea Valentin
3. Orza Dorel

Preşedintele EUFA, Heinz Brehm alături de
câştigătorii Concursului naţional de Montaj
Parchet 2015, Bucureşti.
tânărul parchetar, Iosif Ştefan (în stanga imaginii
de mai sus) va reprezenta România la Concursul
European de Montaj Parchet organizat  în primă -
vara lui 2016 la Bolzano, Italia ((Răzvan Ghiuță,
câștigătorul locului 1, a depășit vârsta de 26 de ani).
Vizibil emoționat, tânărul parchetar ne-a declarat:

“A fost o provocare pentru mine - deși eram cel mai
mic ca vârstă, iar în concurs s-au înscris montatori
cu experiență, am putut demonstra că pot realiza
ceva important. Oricum, cred că nivelul lucrărilor
tuturor concurenților a fost foarte bun, s-a depus
muncă și suflet. Profesional, mi se pare o experiență
foarte interesantă, am beneficiat de contactul cu
oameni, idei și metode de lucru noi, pe care dacă le
punem în aplicare, vom avea o calitate mai bună a
lucrărilor. Montatorii au nevoie în continuare de
aceste competiții, pentru a-i stimula și a le arăta că
prin muncă și ambiție pot realiza lucruri de care să
fie mândri.“

Preşedintele AMPR, Răzvan Dobre, înmânează premiul I
câştigătorului probei de Pardoseli Elastice
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“De fiecare dată vin în Ro mânia cu plăcere,
pentru că simt o atmosferă pozitivă. Vreau
să le mulțumesc în mod deosebit spon -
sorilor, pentru că fără ei un ase menea
concurs nu ar avea loc. Unele firme pot oferi
mai mult, altele mai puțin, dar în final
contează faptul că reușim să ne întâlnim
astfel încât să facem asemenea concursuri
care să ajute la educarea meseriașilor și la
crearea sau consolidarea imaginii pe care o
avem ca branșă. 

Viitorul Campionat Euro pean de la Bolzano
va avea 9 țări par ticipante și suntem mândri
că am reușit să creăm această co muni tate,
să aducem îm preu nă montatori din atâtea
țări. În final, va câștiga profe sionalismul;
când vedem că specialiștii noștri reușesc să
lucreze fără reclamații, înseamnă că aceștia
își iubesc munca, materialele, me seria, atât
de tare încât se identifică cu ele. Ei înțeleg
fizica construcțiilor, când și de ce lucrează
lemnul, ce importanță are pregătirea co res -
punzătoare a supor tului. Vorbind cu colegii
noștri din diferite țări, constatăm că tinerii
montatori care au fost la concursurile na -
ționale și europene au și avut de învățat. Cu
cât se învață mai mult, cu atât se poate face
o muncă mai bună, șeful mon tatorului și
clientul sunt mai mul țu miți, iar rezultatele
fi nan ciare nu întârzie să apa ră. 
Ei au de lucru în țara lor de origine, dar
uneori și în străinătate; fiind tineri, pot să-și
întemeieze o familie care să ducă o viață
mai bună. Scopul EUFA P + F, de a ridica
nivelul ca lității în do meniul pardoselilor, îl
văd îm plinit. Le doresc tu turor concurenților
să folo sească această energie și dorința de
a învăța, de a fi mai buni, de a rămâne de -
di cați par do se lilor; le mulțumesc că au par -
ticipat, și sper că le-a folosit în dezvoltarea
per sonală.” 

Heinz Brehm, 
Președinte EUFA P + F

Premiile 
au fost 
oferite de
orga nizatori
şi sponsori
Parchet 
l Loba Wakol
adeziv Wakol MS 260
- 3 găleţi. 
grund Loba Easy
Prime -  3 bidoane.
lac Loba Easy Finish
-  3 bidoane.
Fier trăgător parchet
Roll.
Bătător parchet  Roll.

l Pallmann
Fiecare ocupant al
podiumului a primit
un sistem complet
Pallmann pentru
realizare 50 mp
parchet (lac, ulei).
Echipament de lucru  

Pardoseli
elastice
l Steinel
Suflante Steinel şi 
un voucher achiziţie
suflante în valoare 
de 50%

l Loba Wakol
Lino Cutter 2 bucăţi
Rola presoare Roll
Cutter universal 
Roll -  10 buc. 

toţi câştigătorii
beneficiază de
promovare cu o
lucrare de referinţă 
în revista Pardoseli
Magazin


