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Scările, terasele şi balcoanele cu balustradele şi mâinile lor curente influenţează caracterul 
fiecărei clădiri. După ce am vândut mulţi metri şi am acumulat cinci ani de experienţă în 
comercializarea produselor din lemn Bendywood, ştim deja care sunt întrebările care apar în 
momentul în care plănuiţi achiziţionarea unei balustrade cu mână curentă. 

Prin intermediul acestui ghid încercăm să răspundem, într-o manieră cât mai accesibilă, la 
următoarele cinci întrebări: 

 Cum găsesc mâna curentă potrivită pentru balustrada mea? 
 Ce tipuri şi variante de lemn am la dispoziţie? 
 Cum găsesc un tâmplar experimentat pentru montaj? 
 Cum pot să mă asigur că îmi cumpăr mâna curentă la preţul corespunzător? 
 Cum îmi îngrijesc mâna curentă? 

 

Următoarele informaţii vă oferă siguranţa de care aveţi nevoie, pentru a putea lua o decizie 
potrivită în legătură cu mâna curentă..... şi pentru ca visul dumneavoastră legat de scara, 
terasa sau balconul pe care l-aţi proiectat personal să devină realitate. 

 

Întrebarea 1: Cum găsesc mâna curentă potrivită pentru balustrada mea? 

Aceasta este într-adevăr cea mai grea dintre cele cinci întrebări. Mai ales pentru că nu există 
un singur răspuns corect şi ştiţi şi dumneavoastră că design-ul şi gusturile nu se discută. 

Înainte să vă răspundem la această întrebare, este important să cunoaşteţi câteva lucruri de 
bază despre mâinile curente. Mâinile curente îndeplinesc practic două funcţii: 

 În primul rând, o mână curentă este un element de siguranţă. În cazul alunecării sau chiar 
al căderii unei persoane, mâna curentă trebuie să asigure o prindere fermă pentru a 
preveni consecinţele grave. 

 În al doilea rând, fiecare mână curentă este şi o expresie a proiectării şi a design-ului – 
uneori chiar un element arhitectural al casei. Fie că este din metal sau din lemn, 
balustrada este prima care atrage atenţia musafirilor atunci când vă trec pragul.  
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Câtă siguranţă trebuie să ofere mâna curentă scării dumneavoastre? 

Înainte de a vă vorbi despre design-ul unei mâini curente, trebuie să stabilim care sunt 
cerinţele de siguranţă pe care aceasta trebuie să le îndeplinească. Cât de des este folosită 
scara, terasa sau balconul? Şi de către cine: adulţi, copii, persoane în vârstă? Vreţi să 
ataşaţi mâna curentă la o scară îngustă, pe care uneori se transportă mobilier masiv?  

Răspunsurile la aceste întrebări influenţează conceptul mâinii curente: diametrul, rigiditatea, 
tipurile de fixare, limitările cu privire la anumite materiale, etc. 

 

 

 

Care sunt cerinţele şi dorinţele dumneavoastră legate de design? 

Mâinile curente se numără printre elementele unei clădiri care atrag cel mai mult atenţia. Prin 
urmare, acestea sunt realizate special pentru a se potrivi caracterului dumneavoastră 
personal. Care ar trebui să fie efectul? Simplu, atrăgător, puternic, subtil, calm, rece, 
îmbietor, respingător? Scara, terasa sau balconul ar trebui să arate ca un tot unitar, iar mâna 
curentă să se integreze în elementele de design special concepute. De exemplu, modele sau 
sculpturi care se regăsesc la piesele de mobilier sau la uşi?   

 

Atunci când găsiţi răspunsurile potrivite pentru dumneavoastră la aceste întrebări, alegerea 
mâinii curente adecvate va fi mult mai uşoară. Nu în ultimul rând, îi veţi uşura munca şi 
designerului sau tâmplarului dumneavoastră dacă îi veţi putea descrie cu lux de amănunte 
scara, balconul sau terasa dumneavoastră de vis cu balustradă. 
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Acum permiteţi-ne să vă vorbim despre forma mâinii curente. 

Cele mai uzuale forme de mâini curente sunt: 
 pătrată 
 ovală 
 în profil omega  
 dreptunghiulară 
 sau rotundă 

 

Dar, aşa cum ştiţi deja, lemnul poate fi tăiat, şlefuit sau răsucit în aproape orice formă. De 
aceea, în principiu, pot fi create cele mai fanteziste forme. 

Însă atenţie! În cazul balustradelor care au o formă dreaptă, alegerea profilului depinde de 
regulă strict de imaginaţia dumneavoastră. Foarte multe balustrade însă trec pe deasupra 
tavanelor duble sau prezintă devieri de direcţie. Astfel iau naştere balustradele curbate. 
Atunci când vă doriţi o mână curentă continuă, gama de variante se reduce în funcţie de 
rază. În cazul profilelor pătrate sau dreptunghiulare, de exemplu, razele de curbare sunt greu 
de realizat sau chiar imposibil. 

 

Întrebarea 2: Ce tipuri şi variante de lemn am la dispoziţie ? 

Specialistul dumneavoastră în lemn sau arhitectul vă va confirma cu siguranţă că, teoretic, 
orice este posibil şi că puteţi alege din sute de tipuri de lemn. 

În practica cotidiană s-a confirmat însă că 98% dintre clienţi, se hotărăsc asupra tipurilor 
tradiţionale de lemn, precum stejarul, fagul sau cireşul. Aceste tipuri de lemn au duritatea 
necesară şi plac clienţilor noştri şi datorită texturii şi culorii lor caracteristice. Sunt mult mai 
uşor de tăiat, îmbinat, şlefuit, lăcuit şi băiţuit.  

Atunci când scara este dreaptă 

În cazul balustradelor drepte, aveţi mână liberă la alegerea lemnului. Puteţi alege ce vă place 
şi ceea ce se potriveşte cu imaginea de ansamblu a scării. Nimeni nu s-ar gândi să aleagă 
pentru o scară din lemn preţios de mahon o mână curentă din arţar.  

Tipurile de lemn mai moale, precum teiul, nu sunt foarte potrivite pentru mâinile curente. 
Acesta este folosit îndeosebi pentru elementele de decor sub forma sculpturilor. Lemnul de 
tei se pretează foarte bine la sculpturi şi, de aceea, este foarte popular pentru lucrările 
complicate precum capetele de animale, statuile şi blazoanele familiale de la capătul mâinilor 
curente. 
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Atunci când scara este curbată  

În cazul scărilor curbate şi a mâinilor curente curbate, neîntrerupte, oferta de lemn este 
destul de limitată. Specialistul vă va sfătui cu privire la tipurile preţioase de lemn exotic, 
precum tecul sau mahonul. În cazul anumitor tipuri de lemn, curbarea propriu-zisă pe o 
anumită rază se poate realiza doar cu eforturi foarte mari. Procesul tradiţional de curbare în 
cuptor este complicat şi extrem de costisitor. Ca să nu mai vorbim de timpul necesar pentru 
realizarea unei astfel de lucrări.  

 

 

Bendywood®, un tip de lemn care oferă noi posibilităţi de design 

După sute de metri comercializaţi şi montaţi, putem recomanda un lemn masiv special pentru 
mâinile curente curbate. Acesta oferă posibilităţi de design complet noi pentru realizarea 
balustradelor. 

 

Acest lemn masiv este folosit mai ales pentru scările curbate, însă şi la fabricarea mobilei. 
Puteţi alege dintre rotund, oval, pătrat sau profil omega, acest lemn oferindu-vă posibilitatea 
de a-i da forma direct pe balustradă, fără încălzire şi cu eforturi reduse. În cazul scărilor 
curbate, mâinii curente i se poate da forma corectă pe propriile noastre suporturi. 
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Tipurile de lemn Bendywood® sunt disponibile în diferite diametre şi pot fi îmbinate şi 
manipulate exact ca un tip de lemn obişnuit. Aveţi la dispoziţie următoarele tipuri de lemn: 

 Fag 
 Gorun 
 Stejar 
 Arţar 
 Frasin 
 Cireş 
 Cireş american 
 Nuc 
 Nuc american 

 
 

Aceste tipuri de lemn masiv sunt manipulate în cadrul unui proces elaborat, strict secret, sub 
presiune mare şi la căldură ridicată. Astfel se schimbă structura celulară, iar lemnul capătă 
această incredibilă capacitate de curbare. Luând în calcul umiditatea necesară, lemnul 
Bendywood poate lua oricând orice formă. Şi aceasta în interval de câteva ore, nu cum se 
întâmplă de obicei, pe parcursul mai multor săptămâni. 

 

 

Ce culoare ar trebui să aibă mâna curentă a scării? 

Majoritatea clienţilor noştri aleg mâini curente din lemn, nu în ultimul rând deoarece aceştia 
folosesc textura şi culorile naturale ale lemnului ca element decorativ. Cine ar dori să-i dea 
nucului american o nuanţă de verde?  

Cele mai uzuale tratamente aplicate lemnului sunt lăcuitul şi băiţuitul. Ar trebui să se ţină 
cont de faptul că lacurile sunt rezistente la acţiunea luminii şi nu-şi modifică culoarea de-a 
lungul timpului.  
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Şi atunci când mâna mea curentă se află în exterior? 

Atunci când mâna dumneavoastră curentă se află în exterior, de exemplu la o scară care 
asigură legătură între grădină şi uşa casei, ar trebui să mai luaţi în calcul câteva aspecte. 
Când scara este complet expusă la intemperii, ţineţi seama de faptul că lemnul trebuie 
protejat încă de la început, în mod corespunzător, prin aplicarea lacului. Altfel, acesta se 
degradează foarte repede.  

Chiar dacă suntem prieteni vechi ai lemnului, trebuie să admitem că pentru scările exterioare 
ar trebui să folosiţi mai degrabă materiale precum metalul sau plasticul. În special pentru 
scările care sunt expuse la intemperii, în prezent există alternative extrem de interesante, 
precum plasticul obţinut din materiale reciclate. Dacă vreţi să aflaţi mai multe detalii despre 
acest material, vă recomandăm site-ul web www.constructii24.ro, unde puteţi găsi mai multe 
informaţii despre posibilitatea de a utiliza astfel de materiale la rubrica „Grădină şi Terase“. 

 

Întrebarea 3: Cum găsesc un tâmplar experimentat pentru montaj ? 

Aceasta este poate cea mai importantă întrebare din întregul ghid. De ce? Pentru că 
tâmplarul sau constructorul scării căruia îi încredinţaţi proiectul dumneavoastră vă poate 
conduce spre succes sau spre eşec. Mulţi oameni cred că specialistul are rolul decisiv în 
realizarea unei scări durabile. După ce am oferit consiliere în nenumărate situaţii şi am 
contribuit la realizarea proiectelor, putem spune că am văzut în acest domeniu multe lucrări 
bune, însă şi multe de calitate slabă şi foarte neaspectuoase.  

 

Bazându-ne pe experienţa noastră în construcţia scărilor, putem face următoarea remarcă: 

Un tâmplar neprofesionist poate realiza şi din cel mai bun material o mână curentă de 
slabă calitate şi, până la urmă, soarta dumneavoastră se află în mâinile sale. 

Afirmăm cu toată sinceritatea faptul că diferenţa dintre diversele materiale utilizate în prezent 
nu mai este atât de importantă. Însă nu acelaşi lucru se poate spune despre diferenţa dintre 
tâmplari! Nu trebuie să căutaţi prea mult pe internet, pe forumuri, pentru a da peste poveşti 
de groază despre scări montate necorespunzător.  

Înainte de a vă da mai multe explicaţii cu privire la modul în care puteţi găsi specialistul 
potrivit, vrem să menţionăm cele două motive principale, pentru care puteţi face o alegere 
neinspirată: preţul şi timpul de montaj.  
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Fără îndoială că preţul şi durata montajului sunt factori care trebuie luaţi în serios. Până la 
urmă nu vreţi să cumpăraţi la suprapreţ şi nici să aşteptaţi trei luni până la finalizarea lucrării.  

Însă, din păcate, mult prea mulţi clienţi decid să aleagă doar în funcţie de aceşti doi factori, 
iar proiectul se încheie cu un dezastru. Deci, păstraţi-vă capul pe umeri şi alegeţi raţional în 
baza unor factori logici. Iată câteva criterii care vă ajută să găsiţi tâmplarul perfect şi vă 
protejează de greşelile costisitoare. 

 

 

3 paşi pentru găsirea tâmplarului perfect: 

Pasul 1: Experienţă şi stabilitate 

Primul lucru pe care ar trebui să-l verificaţi este de cât timp se află pe piaţă, sub denumirea 
actuală, firmele pe care le aveţi la dispoziţie pentru a face o alegere. Menţionăm această 
restricţie legată de denumirea firmei, deoarece se întâmplă adesea ca firmele neserioase să 
revină pe piaţă după declararea falimentului sub o nouă denumire. Cine a supravieţuit mai 
mult de 5 ani pe piaţă oferă probabil servicii de calitate. 

 

 

Are firma un sediu real, fizic? Sau este doar o adresă într-un bloc? Un tâmplar ar trebui să 
aibă măcar un atelier. Atunci când găsiţi angajaţii acolo şi aveţi chiar şi posibilitatea de a 
vedea produsele expuse (show-room), acela este un adevărat indicator al stabilităţii. 
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Pasul 2: Discuţia personală 

Dacă v-aţi asigurat că firma are deja câţiva ani vechime în domeniu, nu mai rămâne decât să 
stabiliţi o dată pentru discuţia personală. De preferat nu telefonică, ci faţă în faţă. 

Răspunsurile specialistului la următoarele întrebări v-ar putea fi de folos: 

 Câte balustrade aţi montat până acum? (un număr sub 10 ar fi îngrijorător...) 
 Câte dintre acestea în ultimul an? 
 Aţi comis greşeli până acum? (Dacă răspunsul este nu, atunci ar trebui să vă 

ridicaţi imediat şi să plecaţi. Aceasta ori este o minciună, ori firma are puţină 
experienţă) 

 Care a fost cea mai gravă greşeală comisă la montarea unei balustrade? 
 Cum aţi remediat această greşeală şi îmi oferiţi posibilitatea de a-l contacta pe 

clientul respectiv? (Dacă nu vi se oferă această posibilitate, atunci acesta este un 
semn destul de clar că problema nu s-a rezolvat în totalitate, prin urmare firma îşi 
lasă clienţii baltă atunci când apar dificultăţi.) 

 

 

Pasul 3: Referinţe 

Să fim cinstiţi. Dacă investim ceva timp şi sunăm câţiva clienţi ai acestei firme, putem 
economisi mulţi bani. Până la urmă, o scară, un balcon sau o terasă reprezintă o investiţie 
substanţială. 

Întrebaţi-i pe clienţii respectivi dacă au fost mulţumiţi, dacă s-a întâmplat ceva rău, dacă 
problema a fost soluţionată şi dacă ar mai apela şi altă dată la serviciile acestei firme. 
Acestea sunt puncte de reper extrem de importante pentru alegerea dumneavoastră şi veţi 
vedea imediat cât de preţioase sunt aceste informaţii. 

Insistaţi puţin atunci când doriţi neapărat să faceţi rost de referinţe, deoarece cei care oferă 
referinţe nu vă furnizează de cele mai multe ori informaţii obiective. Pentru a le stimula 
memoria, întrebaţi-i de exemplu: Balustrada a fost finalizată la timp? Rezultatul este acela pe 
care vi l-aţi dorit? Aţi fost nevoit după aceea să plătiţi din nou pentru a vă fi finalizată 
lucrarea? Balustrada arată şi astăzi ca nouă? Încă mai e pe placul dumneavoastră? 
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Întrebarea 4: Cum pot să mă asigur că îmi cumpăr mâna curentă la preţul 
corespunzător? 

În orice caz, încercaţi să aflaţi toate costurile ascunse înainte de a semna contractul. 
Costurile ascunse pot fi următoarele: 

 Eventuala curăţare a scării înainte de începerea montajului 
 Eventualele costuri pentru eliminarea materialelor uzate  
 Eventualele costuri suplimentare pentru arhitect în vederea realizării planului exact  
 Eventualele costuri pentru curăţarea finală 
 Costuri pentru montajul pieselor mici 
 Costuri pentru lac sau baiţ 

(Acordaţi atenţie, de exemplu, scărilor de marmură existente. Uneltele căzute pe trepte pot 
provoca pagube grave. Insistaţi asupra includerii în contract a despăgubirilor pentru astfel de 
prejudicii) 

          

 

Preţurile mâinilor curente 

Deoarece designul mâinilor curente este personalizat, foarte greu puteţi găsi preţuri fixe. 
Proiectele individuale sunt realizate în întregime în funcţie de client şi foarte rar pot fi 
comparate. 

Totuşi, materialele pot avea preţuri aproximativ la fel. 

 

Mâini curente drepte: 

Mâinile curente drepte, fără niciun fel de curbare, se încadrează în intervalele de preţuri ce 
încep de la cca. 50 EUR per metru liniar. Profilele simple sau cele rotunde din fag lăcuit pot 
avea cu aproximaţie acest preţ. Profilele complicate, precum omega, sau tipurile de montaj 
neobişnuite pot duce la creşterea preţurilor, chiar şi pentru fag.  

În categoria tipurilor de lemn ceva mai rare nu există nicio limită. Lucrările din tec sau din 
mahon autentic costă adesea 500 EUR per metru sau mai mult.  
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Mâini curente curbate: 

Pentru mâinile curente curbate prin metode tradiţionale preţurile per metru la stejar lăcuit se 
ridică la circa 100 EUR. Acest tip de prelucrare permite doar raze de curbare reduse. În plus, 
există pericolul ca punctele de unire să rămână la vedere, iar cu timpul chiar să se ajungă la 
desprindere. Foarte greu se poate obţine o adaptare exactă la razele de curbare neregulate. 
Şi în acest caz rămâne valabil acelaşi principiu: cu cât lemnul este mai special, cu atât preţul 
este mai mare.  

Tipurile de lemn Bendywood, despre care v-am vorbit deja, sunt oferite pe piață, sub formă 
curbată, lăcuită şi montată la preţuri accesibile. Avantajul acestor tipuri de lemn care se 
curbează la rece îl reprezintă mai ales durata de producţie, exactitatea razelor şi posibilitatea 
realizării unor curbări mai strânse. 

Şi tipurile de lemn Bendywood sunt foarte diferite, fireşte, în funcţie de diversele tipuri de 
lemn menţionate. Producţia în varianta nuc american ajunge chiar la 400 EUR. Bineînţeles 
că în cazul tuturor metodelor de prelucrare, costurile pot varia în funcţie de regiune. 
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Întrebarea 5: Cum îmi îngrijesc mâna curentă? 

La fel ca toate celelalte lucruri din casa sau din apartamentul dumneavoastră, şi mâinile 
curente din lemn trebuie îngrijite. 

În cazul utilizării în condiţii normale, nu mai trebuie să mai faceţi nimic în afară de o curăţare 
regulată cu o soluţie de curăţare din comerţ. Însă atunci când o curăţaţi, uitaţi-vă în mod 
regulat la micile modificări de culoare sau chiar la primele semne de scorojire a lacului.  

 

Pentru pagubele cauzate de umiditate sau de variaţiile puternice de temperatură trebuie să 
luaţi legătura imediat cu tâmplarul dumneavoastră pentru a-i încredinţa remedierea 
deficienţelor. O singură şlefuire a locurilor deteriorate, precum şi o nouă lăcuire pot fi mult 
mai convenabile decât să aşteptaţi până când lemnul putrezeşte. Lemnul este un material 
viu şi se poate deteriora foarte uşor în cazul manipulării necorespunzătoare. 

Atunci când mâna curentă se află în exterior, lemnul trebuie împrospătat cu lac la intervale 
regulate. Ar trebui să includeţi în planurile dumneavoastră şi costurile ulterioare. 

         

 

 

Gata, am ajuns la final 

Să sperăm că acest ghid vă va fi de ajutor în realizarea scării dumneavoastră de vis şi a 
mâinii curente aferente. Vă dorim atât dumneavoastră, cât şi familiei, să aveţi parte de un 
proiect reuşit al scării şi de multă distracţie între cei patru pereţi ai casei dumneavoastră. 

Vă mulţumim pentru atenţia acordată şi pentru timpul pe care l-aţi petrecut alături de noi, 
citind aceste informaţii! În caz că v-am stârnit interesul cu ideile noastre de design şi de 
amenajare interioară, poate aţi dori să ne vizitaţi şi paginile de internet: 

www.constructii24.ro 

www.facebook.com/constructii24ro 

www.amenajari24.ro 
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Exonerarea de la răspundere: 

Autorul sau autorii sunt specialişti cu experienţă în branşa construcţiilor, dar nu sunt avocaţi. Şi-au dat toată 
silinţa ca în această e-carte să dea o multitudine de sfaturi şi propuneri. Totuşi autorul nu dă nici o garanţie în 
ceea ce priveşte completitudinea, exactitatea şi practicabilitatea informaţiilor oferite.  Nu se acordă garanţie 
pentru rezultatele pe care eventual cititorul se aşteaptă să le obţină din aplicarea sfaturilor şi propunerilor din 
această e-carte. Răspunderea pentru utilizarea conţinutului şi informaţiilor acestei e-cărţi îi revine în 
exclusivitate cititorului. Este exclusă orice garanţie pentru eventualele erori şi consecinţele acestora. Acest lucru 
este valabil în aceeaşi măsură şi pentru continutul ofertelor de pe internet , la care sunteţi eventual trimişi 
printr-un link. Autorul se distanţează de orice conţinut care se ascunde în spatele acestor link-uri, a serverelor 
care se află în spatele link-urilor, a link-urilor care trimit mai departe, a cărţilor de oaspeţi şi a tuturor 
conţinuturilor vizibile sau invizibile.   

În cazul în care vreuna din pagini încalcă legislaţia în vigoare, acest lucru nu-i este cunoscut autorului sau 
autorilor. Toate denumirile de produse şi firme care apar în această e-carte, sunt, în măsura în care nu sunt 
ficţiune, mărci sau denumiri de mărci ale fiecărui proprietar în parte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialiştii firmei SC Sildan Import Export au strâns aceste sfaturi  
pentru dumneavoastră. Mai multe informaţii referitoare la această temă, despre 

amenajări interioare în mod general şi despre Sildan găsiţi pe paginile web: 

http:// www.constructii24.ro  

http://www.sildan.ro 


