Împrejmuiri şi garduri

AŞA DA

AŞA NU

Gardurile de metal şi cele de metal cu
plexiglas nu sunt estetice şi strică aspectul
gospodăriei şi al satului.
Detaliile tradiţionale sunt importante.
Preluaţi elemente decorative vechi la
garduri şi fântâni.
Construiţi garduri din scânduri traforate
vertical. Evitaţi traforajul orizontal al
gardurilor şi gangurilor, „vălurit” pe o linie
curbă.

PUTEM CONSTRUI FĂRĂ A DĂRÂMA
CASELE TRADIŢIONALE DIN BUCOVINA!
Le putem adapta nevoilor contemporane sau putem
construi case noi cu elemente tradiţionale!

Nu este recomandată folosirea materialelor
reflectorizante, a statuilor de ciment sau
ipsos postate pe stâlpii gardurilor.

Păstraţi casele tradiţionale.
Construiţi fără să dărâmaţi!

Salvează Satul Bucovinean!
CASELE TRADIŢIONALE FAC PARTE DIN BUCOVINA.
SUNT ZESTREA NOASTRĂ, A TUTUROR.
„Modificarea elementelor care alcătuiesc imaginea de ansamblu a casei şi gospodăriei poarta, gardul, prispa, ferestrele, uşile, acoperişul şi elementele decorative - poate distruge o
casă tradiţională, aceasta pierzând orice valoare!”
Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Suceava

Obiectivul campaniei “Salvează Satul Bucovinean!” este de a contribui la păstrarea peisajului
cultural tradiţional al Bucovinei şi de a atrage atenţia asupra dispariţiei rapide a caselor
tradiţionale, ce sunt o resursă importantă a dezvoltării turismului şi a identităţii locale.
Parteneri: Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Muzeul Satului Bucovinean, ADER, Centrul
Naţional de Promovare şi Informare Turistică Suceava, OAR - Filiala Nord Est, APT Bucovina.
Material realizat cu sprijinul studenţilor ECTS, promoţia 2014.
Sursa: broşurile "Bucovina – un peisaj cultural în transformare" şi "Satul Bucovinean: cum îl
promovăm şi îl protejăm".

www.satele-bucovinei.ro
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Puteţi construi fără a dărâma! Păstraţi la
stradă casa veche „bătrânească”.
Construcţiile noi pot fi făcute mai retras, în
livadă. Casele vechi pot fi utilizate în viitor
pentru cazarea turiştilor sau pentru întâlniri
cu familia şi prietenii.

Amplasarea şi aspectul
noilor construcţii
Păstraţi proporţia acoperiş – corp al casei.
Construcţiile noi nu trebuie să depăşească
mult în înălţime casele existente. Casele
prea înalte afectează peisajul frumos creat
de grădini şi vecinătăţi.

Forma acoperişului
Acoperişul trebuie să aibă formă simplă, cu
2 sau 4 ape. Forma tradiţională trebuie
menţinută atât pentru frumuseţea sa, cât şi
pentru protecţia pe care o oferă casei în
timpul iernii.

Învelitori şi materiale

AŞA DA

AŞA NU

Conform tradiţiei locale, învelitoarea
caselor noi ar trebui să fie din lemn
(şindrilă sau draniţă). Chiar dacă folosiţi
alte materiale, evitaţi culorile stridente,
atipice, străine de tradiţia locală: albastru,
roşu lucios sau aprins, galben, verde ş.a.

Faţade

AŞA DA

AŞA NU

Zugrăviţi faţadele cu alb sau în culori
naturale. Nu folosiţi culori stridente,
precum roz, portocaliu sau galben!

AŞA NU

AŞA DA

AŞA NU

Nu se recomandă utilizarea vizibilă a
materialelor pentru construcţii: azbociment,
carton asfaltat, materiale plastice, a
baluştrilor, ornamentelor de plastic sau
beton pentru realizarea elementelor
adiacente construcţiei (terase, scări
exterioare, stâlpi, parapeţi, balustrade,
copertine).

Nu folosiţi baluştri "veneţieni" sau inox la
garduri şi balcoane. Aceste materiale nu se
potrivesc în peisajul tradiţional.

Nu este potrivită amplasarea pe faţadele
clădirilor dinspre stradă a unor
echipamente vizibile (aparate de aer
condiţionat, antene satelit, contoare,
cabluri, puncte de transformare ş.a.).

Tâmplăria. Ferestre şi uşi
Nu este recomandată tâmplăria din metal
sau plastic, geamul reflectorizant sau cu
şprosuri aurii sau argintii aplicate pe sticlă.
Evitaţi rulourile de plastic.

Nu distrugeţi motivele solare, vegetale sau
geometrice ce vă decorează casa. Acestea
au intrat în zestrea patrimoniului construit
al Bucovinei.

Nu placaţi temelia casei sau treptele
exterioare cu gresie, bucăţi de marmură,
materiale plastice sau metalice, pentru că
aspectul acestora nu este potrivit mediului
rural şi afectează negativ imaginea casei.

AŞA DA

La terasele şi balcoanele din lemn utilizaţi
scânduri traforate pe verticală cu motive
tradiţionale. Evitaţi traforajele pe
orizontală, care nu sunt specifice şi nici
atractive.

Placarea faţadelor cu materiale
neadecvate (plastic, metal, gresie) creează
un aspect artificial şi poate conduce în timp
la apariţia umidităţii la pereţi.

Temelia

Terase, ganguri

AŞA DA

AŞA NU

Se recomandă folosirea unor tâmplării din
lemn şi subîmpărţirea geamurilor în
ochiuri, de o manieră cât mai simplă.
Nu sunt recomandate ferestrele cu forme
neobişnuite: trapezoidale, triunghiulare,
rotunde, poligonale.
Nu sunt recomandate uşile cu sticlă
bombată reflectorizantă, uşile metalice cu
goluri de geam, cu forme moderne, care
sunt nepotrivite.

