
"Piaþa sistemelor de izolaþii -
trend susþinut de creºtere,

în ultimii patru ani"
(Interviu cu Adrian Garofeanu,

Director Comercial Knauf Insulation România)

Reporter: În ultima perioadã, toa-
te cifrele aratã cã sectorul construc-
þiilor se aflã în creºtere. Care a fost
evoluþia acestuia ºi ce trend a avut
piaþa pe care activaþi, în ultimul an?

Adrian Garofeanu: Potrivit date-
lor publicate în "Scenariul de prog-
nozã al InterBiz - Evoluþia pieþei de
vatã mineralã (2008-2021)", piaþa lo-
calã a sistemelor de izolaþii a urmat
un trend susþinut de creºtere în ulti-
mii patru ani, în linie cu sectorul de

construcþii comerciale ºi rezidenþia-
le. Aºadar, creºterea consumului de
vatã mineralã pe plan local a fost de-
terminatã de creºterea numãrului
de autorizaþii de construire, semna-
lele pozitive ale economiei, corobo-
rate cu creºterea gradului de
conºtientizare a populaþiei privind
eficienþa izolãrii clãdirilor ºi legislaþia
în vigoare referitoare la protecþia la
foc.

Reporter: Ce evoluþie estimaþi cã

va avea aceastã piaþã, în continuare?

Adrian Garofeanu: Conform ace-
luiaºi studio anterior menþionat,
piaþa vatei minerale va înregistra o
stagnare în 2019, dar perspectivele
pe termen mediu sunt optimiste.
Estimãrile oficiale aratã cã piaþa va
creºte valoric de la 71 milioane de
euro în 2019, la 74 milioane de euro
în 2021, iar din punct de vedere al
volumului - de la 106.000 de tone la
118.000 de tone, în acelaºi interval

temporar.

Reporter: Cum a evoluat activita-
tea Knauf anul trecut ºi ce perspecti-
ve aveþi pentru anul în curs?

Adrian Garofeanu: Anul 2018 a
fost unul productiv pentru compa-
nie, pe toate liniile de business. Prin-
cipalul segment de dezvoltare a fost
reprezentat de proiectele reziden-
þiale, cu un procentaj de circa 70%,
unde a fost înregistratã o cerere
mare de produse destinate izolãrii
pereþilor exteriori (termosistem).
Proiectele non-rezidenþiale au ab-
sorbit 20% din cererea pe 2018,
unde s-au livrat preponderent pro-
duse de izolare termicã ºi fonicã a fa-
þadelor ventilate ºi pereþilor de com-
partimentare, iar proiectele comer-
ciale au reprezentat 10% din total.

Pentru anul în curs ne propunem o
creºtere organicã a business-ului,
axatã pe susþinerea continuã a reþe-
lei noastre de parteneri, precum ºi
prin acþiuni concrete de informare ºi
educare a consumatorului final ºi nu
numai.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
avut anul trecut ºi ce estimãri aveþi
pentru anul în curs?

Adrian Garofeanu: Anul trecut, la
aniversarea a zece ani de la lansarea
pe piaþa localã, Knauf Insulation a
înregistrat o cifrã de afaceri de circa
14 milioane de euro, în creºtere cu
aproximativ 10% faþã de anul prece-
dent. Luând în considerare tendin-
þele din domeniu, precum ºi evolu-
þia organicã a companiei, ne aºtep-
tãm ca pânã la finele acestui an sã
înregistrãm afaceri de peste 14,5 mi-
lioane de euro.

Reporter: Ce planuri de investiþii
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aveþi ºi ce buget aþi alocat în acest
sens?

Adrian Garofeanu: Activând ca
reprezentanþã comercialã, Knauf
Insulation România nu are un buget
de investiþii dedicat, ci urmeazã pla-
nurile stabilite de grup.

Reporter: Ce produse ºi soluþii noi
aduceþi pe piaþã?

Adrian Garofeanu: Printre noutãþi
se numãrã produsele din vatã mine-
ralã Knauf Insulation obþinute cu
ECOSE® Technology, care diferã la
nivel de aspect (culoarea vatei fiind
maro) de alte tipuri de izolaþii datori-
tã tehnologiei utilizate, respectiv fo-
losirea unui liant fãrã formaldehidã
adãugatã, realizate din materii uºor
regenerabile, care înlocuiesc produ-
sele chimice pe bazã de petrol, utili-
zate pe scarã largã pentru alte pro-
duse de acest tip.

Aceste produse contribuie la
îmbunãtãþirea calitãþii aerului din in-
teriorul clãdirilor, reduc impactul
asupra mediului înconjurãtor
printr-un consum scãzut de energie,
diminueazã emisiile poluante rezul-
tate în urma procesului de produc-
þie ºi expunerile la locul de muncã ºi,
totodatã, îmbunãtãþesc sustenabili-
tatea generalã a clãdirilor în care
sunt folosite.

Pe lângã gama standard, portofo-
liul companiei mai deþine gama
EXPERT, special creatã ºi dedicatã
segmentului de DIY, care beneficia-
zã de aceleaºi performanþe tehnice,
dar este comercializatã în ambalaje
diferite, în funcþie de aplicaþiile pen-
tru care sunt folosite. Aceastã abor-
dare a venit în întâmpinarea consu-
matorilor precum meºterii sau utili-

zatorii finali, facilitându-le acestora,
în primul rând, identificarea la raft,
precum ºi alegerea produselor co-
recte, potrivite pentru cei care aleg
sã-ºi facã mici lucrãri de izolaþii în
case sau apartamente.

O altã inovaþie marca Knauf Insu-
lation este acoperiºul verde Urban-
scape, un sistem complet, cu o greu-
tate mai redusã faþã de soluþia stan-
dard, format dintr-o membranã
anti-rãdãcinã, un sistem de drenaj,
cu substrat unic - patentat - de vatã
mineralã sub stratul de vegetaþie.
Soluþia este uºor de instalat, cu o ca-
pacitate mare de reþinere a apei, po-
trivitã pentru toate clãdirile cu tera-
se ºi acoperiºuri plate, amplasate în
zone urbane.

Reporter: Care sunt problematici-
le domeniului ºi, respectiv, nevoile
companiei dumneavoastrã?

Adrian Garofeanu: Una dintre
provocãrile domeniului în care acti-
vãm o reprezintã încã gradul scãzut
de conºtientizare a importanþei ma-
terialelor de izolare de calitate. Cu
toate cã în ultimii ani s-a observat o

evoluþie în acest sens, este nevoie în
continuare de un proces amplu de
educare a publicului þintã - în special
pe segmentul rezidenþial - pentru ca
acesta sã aleagã, aºa cum se
întâmplã pe alte pieþe dezvoltate,
calitatea în detrimentul preþului.
Aceasta este, totodatã, o provocare
a Knauf Insulation pe piaþa localã,
unul dintre demersurile companiei
noastre fiind educarea populaþiei cu
privire la eficienþa materialelor de
izolare.

Reporter: Cum vedeti îmbunãtãþi-
rea legislaþiei din domeniu? Ce solu-
þii ar exista pentru rezolvarea aces-
tora?

Adrian Garofeanu: Legislaþia din
România trebuie ºi urmeazã sã fie
aliniatã normativelor europene din
domeniu. În prezent, urmeazã sã fie
revizuitã normativa P118, ce vizeazã
protecþia clãdirii la incendiu. Aceasta
este singura lege cu impact asupra
domeniului nostru de activitate,
deºi ea se aplicã întregii pieþe de
construcþii.

Reporter: Cum vã descurcaþi cu

gãsirea de specialiºti în acest dome-
niu?

Adrian Garofeanu: Criza forþei de
muncã nu se reflectã la nivelul com-
paniei noastre, însã am observat
aceastã situaþie problematicã la par-
tenerii noºtri, precum constructorii
sau comercianþii de materiale de
construcþii.

Reporter: Cum vedeþi rezolvarea
crizei forþei de muncã?

Adrian Garofeanu: Domeniul de
construcþii este afectat atât de lipsa
personalului calificat, cât ºi necali-
ficat. De aceea, observãm cã se ape-
leazã la diverse tactici, precum atra-
gerea forþei de muncã strãine. Noi
credem cã cea mai bunã soluþie ar fi
crearea unei strategii de retenþie a
angajaþilor, alãturi de cursuri de for-
mare profesionalã oferite de cãtre
companii.

Reporter: Care sunt tendinþele din
piaþã în sectorul în care activaþi?

Adrian Garofeanu: Piaþa româ-
neascã de vatã mineralã (bazalticã ºi
de sticlã) va înregistra o evoluþie
anualã medie de circa 4% pe termen
mediu, atât în volum, cât ºi în valoa-
re, conform datelor Interbiz*.

Previziunile pozitive în acest sens
se datoreazã, în principal, unor fac-
tori precum construcþia de magazi-
ne mari (hypermarketuri, magazine
DIY, centre comerciale), clãdiri pen-
tru birouri ºi instituþionale, construc-
þii de locuinþe noi, înlocuiri indivi-
duale, programul de reabilitare ter-
micã, îmbunãtãþirea legislaþiei pri-
vind protecþia la foc a clãdirilor, pre-
cum ºi puterea de cumpãrare a po-
pulaþiei.

Reporter: Cum a evoluat cererea?

Adrian Garofeanu: În ultimul an
s-a înregistrat o cerere mare pentru
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materiale de izolaþii, atât pe baza
tendinþelor, cât ºi pe fondul creºterii
preferinþei pentru vata bazalticã, în
loc de polistiren, mai ales pe seg-
mentul rezidenþial.

De altfel, s-a constatat ºi o creºtere
a cererii pentru produse mai perfor-
mante, care deºi au un preþ mai
mare, au ºi o amortizare mai rapidã,
datoritã calitãþii. Acest lucru reflectã
o educare a pieþei, în special a per-
soanelor fizice, al cãror comporta-
ment de consum implicã acum o
documentare mai amplã înainte de
achiziþia produselor. Existã o infor-
mare din mediul online, iar oamenii
ºtiu ulterior ce sã solicite la raft.

Reporter: Din ce zonã vine cererea
cu preponderenþã - publicã sau pri-
vatã?

Adrian Garofeanu: Produsele
Knauf Insulation se livreazã prin dis-
tribuitori, reþele de bricolaj sau di-
rect în cadrul proiectelor imobiliare.
Cele mai numeroase cereri directe
provin din segmentul privat.

Reporter: În ce mari proiecte sun-
teþi implicaþi în prezent?

Adrian Garofeanu: Aplicaþiile
Knauf Insulation de faþade ventilate,
partiþii interioare, acoperiºuri plate
se regãsesc în proiecte de top din
România, compania noastrã fiind
unul dintre principalii furnizori de
soluþii pe segmentul sãu.

Printre proiectele de referinþã reali-
zate în ultimii ani (2016 - 2018) se
numãrã clãdiri precum Timpuri Noi
Square, Oregon Park, sediul de biro-
uri & concept store Lidl , Vox
Timiºoara, ONE Tower, Skanska To-
wer, Mercedes - Sebeº, The Bridge,
Unirii View, Orhideea Towers, One
Herãstrãu.

Proiectele începute în 2018, pen-
tru care suntem furnizori de mate-
riale, sunt, în principal, clãdiri
non-rezidenþiale precum The Mark,
Skanska Campus 6, spitalul Mioveni,
Ana Towers, Equilibrium, Bucharest
Business Garden, dar ºi centre logis-
tice - peste 25 de astfel de proiecte,
cu suprafeþe de peste 100.000 de
metri pãtraþi, fabrica Arctic Gãeºti ºi
lista poate continua.

Reporter: Mulþumesc!
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