
DRAGOª IRIMESCU, DEPACO:

“Vremsãdeschidemonouã fabricã de
þiglã metalicã, în urmãtorii doi ani”
“Estimãm cã piaþa de sisteme de învelitori va
avansa cu 5-10%, în 2015”

C
ompania Depaco, pro-
ducãtor local de þiglã

metalicã ºi accesorii

pentru acoperiºuri, are

în plan sã deschidã o nouã fabricã,

în urmãtorii doi ani, pe lângã cele

douã unitãþi existente în judeþele

Dolj ºi Prahova, potrivit lui Dragoº

Irimescu, directorul general al fir-

mei.

Domnia sa ne-a declarat cã socie-

tatea pe care o conduce are pro-

iecte pentru modernizarea unitãþi-

lor existente, precum ºi pentru op-

timizarea fluxurilor.

“Prin cele douã unitãþi de pro-

ducþie pe care le avem, respectiv

cea din Bãicoi (judeþul Prahova) ºi

cea din Podari (judeþul Dolj), deþi-

nem ,în prezent, cea mai mare ca-

pacitate de producþie de þiglã me-

talicã ºi accesorii din þarã”, ne-a

spus Dragoº Irimescu, precizând:

“Deºi avem capacitatea sã deser-

vim întreaga þarã, mai avem în plan

o nouã fabricã în urmãtorii doi

ani”.

În perioada urmãtoare, Depaco

îºi propune consolidarea prezenþei

pe segmentul rezidenþial, prin di-

versificarea portofoliului de produ-

se ºi prin îmbunãtãþirea serviciilor.

În plus, compania urmãreºte, pe

termen mediu, sã dezvolte afaceri-

le ºi pe segmentul industrial.

Dragoº Irimescu apreciazã: “Re-

cent, am lansat pe piaþã un nou

produs - Wetterbest Gladiator - ºi,

astfel, din informaþiile pe care le

avem, am devenit singurul produ-
cãtor autohton de patru profiluri

distincte de þiglã metalicã. De ase-
menea, în prima parte a anului ,am

lansat sistemul de acoperiº din pa-
nouri fãlþuite Wetterbest Click, re-
comandat pentru învelirea structu-
rilor de acoperiº cu o pantã de cel

puþin 14 grade”.

Compania va continua sã in-
vesteascã în produse noi, în special

dacã existã cerere pentru siste-

mele premium de învelitori, po-

trivit sursei citate. Directorul ge-

neral al Depaco susþine cã planul

de investiþii al companiei este asi-

gurat dintr-un mix de resurse pro-

prii, fonduri europene ºi credite

bancare.

În primele opt luni din 2015, De-

paco a obþinut o cifrã de afaceri de

circa 70 milioane de lei, în creºtere

cu 30% faþã de perioada similarã a

anului anterior.

În 2014, compania a avut afaceri

de 82 de milioane de lei, iar la fina-

lul lui 2015 sperã sã depãºeascã

pragul de 100 de milioane de lei,

dupã cum ne-a spus domnul Iri-

mescu, subliniind cã, în acest mo-

ment, cele mai multe cereri pentru

produsele Depaco vin din regiuni-

le aflate în apropierea celor douã

fabrici ale companiei.

Dragoº Irimescu susþine cã veni-

rea crizei financiare în 2008 nu a

afectat compania, întrucât activitatea

Depaco era la început. “Fiind ºi o afa-

cere antreprenorialã româneascã,

probabil a fost mai uºor pentru noi

decât pentru companiile multina-

þionale sã ne adaptãm contextului

dificil”.

În ceea ce priveºte piaþa de siste-

me de învelitori, Dragoº Irimescu

estimeazã cã sectorul va avansa cu

5-10% în acest an.

“Rãmâne de vãzut care va fi evo-

luþia pe principalele segmente de

produse. În ceea ce ne priveºte, în

primul semestru, am înregistrat

creºteri de 20-30% pe toate cate-
goriile de produse, însã nu cred cã

ritmul se va pãstra ºi în a doua par-
te a anului”, considerã domnul Iri-
mescu, menþionând: “Legat de

preþuri, acestea sunt la un nivel mi-
nim, de supravieþuire. Fenomenul

nu este benefic nici pentru clienþi,

deºi aºa pare la o primã vedere.

Alegând strict în funcþie de preþ,

clienþii vor cumpãra, inevitabil,

produse de calitate îndoielnicã, ce

vor necesita reparaþii costisitoare

la scurt timp dupã instalare”.

Dragoº Irimescu apreciazã cã pia-

þa acoperiºurilor din þara noastrã

este un domeniu interesant ºi di-

namic, în care 60% dintre produse

sunt fabricate de firme cu capital

românesc. “Cu siguranþã, avem

câte ceva de învãþat de la fiecare

dintre jucãtorii mari de pe piaþã ºi

c h i a r l e u r m ã r i m c u a t e n þ i e

miºcãrile”, ne-a mai spus domnul

Irimescu.

Directorul Depaco susþine cã, de-
ocamdatã, compania se concen-
treazã pe piaþa localã, însã consi-
derã cã exporturile, în special în

þãri din Uniunea Europeanã, repre-

z intã o oportunitate pe care

doreºte sã o valorifice în viitor.
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Depaco a lansat, în acest an, sistemul de acoperiºuri Wetterbest Gladiator, în

cadrul fabricii de la Bãicoi. Noua linie de producþie face parte dintr-un pro-

gram de investiþii de peste 1,5 milioane de euro în perioada 2015-2016. Com-

pania ºi-a propus sã livreze, pânã la finalul anului viitor, peste 200.000 de

metri pãtraþi de sisteme Wetterbest Gladiator prin intermediul reþelei naþio-

nale de parteneri distribuitori. Brandul Wetterbest deþine o cotã de piaþã de

aproximativ 17%, potrivit datelor companiei. Fabrica Depaco de la Bãicoi, ju-

deþul Prahova, este alcãtuitã din 30 de linii automate ºi patru hale de produc-

þie, precum ºi o linie de fabricaþie de accesorii pentru drenaj.


