... renovăm respectând ce (ne-)au
construit înaintașii!

Mortare. Pentru reparații și renovări.
Umiditatea și sărurile din ziduri afectează puternic
confortul locuirii și funcționalitatea clădirilor vechi.
Acestea nu pot fi refăcute folosind tencuieli obişnuite!
De aceea, aplicarea sistemelor de mortare de renovare,
care conduce la păstrarea sau redarea funcţiunilor
depline ale clădirilor vechi, are, pe lângă refacerea
patrimoniului de arhitectură, a fondului construit, şi
aspecte igienice şi social-economice.
Noi ştim să analizăm situaţia existentă şi vă oferim
soluţii cu garanţie pentru:
-

refacerea fațadelor îmbătrânite, fisurate și pătate;
refacerea fațadelor îmbătrânite, fisurate și pătate;
refacerea interioarelor afectate de umezeală;
refacerea soclurilor exfoliate (cojite).

Putem afirma fără modestie faptul că, încă din primii ani de prezență pe piața din
România, Lassesberger-Knauf este implicată activ în efortul de a păstra, întreține și
reabilita ceea ce am moștenit din punct de vedere arhitectural.
Prin gama de produse, prin oferirea soluțiilor sau prin participarea la diferite proiecte,
acțiuni și evenimente, avînd ca temă reabiltarea, refacerea, restaurarea clădirilor istorice,
am susținut aceste demersuri și o facem în continuare.
În acest sens, încă de la început, am făcut toate demersurile necesare privind obținerea
certificatului WTA, WTA® fiind singura instituţie europeană care emite standarde şi
reglementări pentru restaurarea clădirilor, renovarea structurilor istorice, aplicaţii
privind reabilitarea şi conservarea patrimoniului construit precum şi renovarea şi
modernizarea clădirilor existente.

Colaborări:
f editarea a două paletare ptr. culori specifice clădirilor istorice, unul prin
colaborarea cu G.T.Z. / Proiectul “Reabilitarea centrului istoric Sibiu” și F.R.U. / Fundația
pentru. reabiltare urbană Sibiu, “Culori istorice transilvănene” și cu O.A.R. Bihor,
“Culori pentru clădiri din centrul istoric”.
f participarea cu stand propriu la expoziția itinerantă, având ca temă reabilitarea
clădirilor istorice, organizată în cadrul proiectului G.T.Z. / Proiectul “Reabilitarea
centrului istoric Sibiu”. 							
Expoziția a avut loc la Sibiu în 4 locații din Sibiu, 3 ani consecutiv și a avut ca și parcurs
următoarele localități; Brașov, Bistrița, Oradea, Timișoara și Biertan.
f dezvoltarea unui centru de consultanță “Home Point” în Brașov. Spațiul este
amenajat ca show-room dotat cu mostre și detalii de execuție, necesare pentru
detalierea soluțiilor constructive, în prezentările către beneficiari și constructori.
Prin acest centru am organizat o serie de seminarii, împreună și cu alți producători, pe
teme de soluții durabile și eficiență energetică, inclusiv o prezentare la O.A.R. Brașov.
De asemenea am organizat cursuri de pregătire pentru reprezentanții comerciali ai
partenerilor locali.
f implicarea activă în lucrări de reabilitare din centrul istoric, lucrări realizate
premergător anului 2007 când Sibiul a devenit Capitală Culturală Europeană,
împreună cu Luxemburg.
f în paralel cu aceasta, tot în Sibiu, am fost prezenți la acțiunile derulate de Proiectul
“Reabilitarea centrului istoric Sibiu”, proiect de colaborare româno - german , derulat
prin G.T.Z., societate de colaborare tehnică germană.
Pe baza acestei experiențe putem oferi susținere și consultanță ptr. lucrările de
reabilitare ce vor demara pentru susținerea imaginii viitoarei Capitale Culturale
Europene din 2021, unde au mai rămas în compețiție 4 orașe din România:Timișoara,
Cluj-Napoca, Baia Mare și București.
În aceste zone se așteaptă parteneriate ale fiecărui oraș cu comunitățile învecinate, un
exemplu în acest sens fiind colaborarea demarată deja între Timișoara și Arad.
Implicarea comunităților locale în dezvoltarea, păstrarea și transmiterea valorilor
culturale (din care un capitol important îl ocupă și moștenirea arhitecturală) este
apreciată de către juriul european, format din 12 specialiști, în desemnarea orașului
câștigător.
Dezideratul major îl reprezintă nu ceea ce a făcut, nici ceea ce face, ci ceea ce dorește
să lase pentru viitor fiecare comunitate.

obiective înainte și după renovare
înainte

după

Sală de sport,
Sibiu

înainte

după

Sediul F.D.G.R.,
Sibiu

înainte

după

Biserică RomanoCatolică, Bălan

înainte

după

Primăria veche,
Sibiu

înainte

după

Capela RomanoCatolică Sfânta
Cruce, Sibiu

obiective în lucru
Ordinul Franciscan, Sibiu

Imobil, Arad

Imobil, București

Casă particulară, Sibiu

Palatul Brukenthal, Avrig

Imobil, Sibiu

Biserica Evanghelică, Sibiu

centru cultural, complex hotelier, Sibiu

obiective finale
Palatul Episcopal, Alba Iulia

Ordinul Franciscan, Sibiu

Rectoratul Universității Lucian Blaga, Sibiu

Biblioteca Astra, Sibiu

Primaria veche, Sibiu

Casă privată, Brașov

Biserică Ortodoxă, Buteni

Biserică Catolică, Satu Mare

studii de caz
Primăria Sf. Gheorghe

ff Tencuială Special G, Special M,
Renti și vopsea Silikat TOP, în câmp

Rectoratul Universității Lucian Blaga, Sibiu

ff Sistem Eurosan și vopsea 		
Silicon TOP, la soclu
ff Tencuială Special G, Special M, Renti
și vopsea Silicon TOP, în câmp

Biserică Romano-Catolică Bălan

ff Sistem Eurosan și vopsea 		
Silicon TOP, la soclu
ff Tencuială clasică, Renti sau Feinputz W
și vopsea Silicon TOP, în câmp

Ordinul Franciscan, Sibiu

ff Sistem Eurosan și vopsea 			
Silicon TOP, la soclu
ff Tencuială clasică, Renti sau Feinputz W 		
și vopsea Silicon TOP, în câmp

Produse pentru renovări: Eurosan H, Eurosan W, Eurosan VS,
Eurosan AP, Eurosan EP, Eurosan UP, Eurosan OP, Eurosan FP,
Eurosan TP, Special G, Special M, Silicon TOP, Silikat TOP.
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