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Amenajãri



(Interviu cu Radu Costin,
marketing specialist Fibrex)

Reporter: Cum a evoluat piaþa
piscinelor din þara noastrã, în ul-
timul an?

Radu Costin: Trendul este în
creºtere, soluþiile oferite de noi
fiind tot mai apreciate de cãtre
clienþi datoritã diversitãþii ºi a
montajului rapid. Practic, în 2-3
sãptãmâni de la lansarea comen-
zii, piscina este instalatã cu toate
echipamentele necesare. Foarte
important de subliniat este cã ºi
în cazul alegerii unei piscine
clienþii sunt tot mai informaþi ºi
educaþi, optând pentru soluþiile
de piscine realizate în fabricã, la
care beneficiazã de servicii com-
plete, garanþie sau post-garanþie.

Reporter: Ce estimãri aveþi
pentru acest an, legate de piaþa
de profil?

Radu Costin: Datoritã condiþii-
lor meteo, începutul de sezon în
acest an a fost puþin mai lent, dar
cu toate acestea estimãm o
creºtere de 20%.

Reporter: Ce tipuri de piscine
sunt cele mai solicitate?

Radu Costin: Cele mai solici-
tate pentru uzul rezidenþial sunt
piscinele cu structura din beton
finisate cu ceramicã, vitrocerami-
cã sau liner, iar cele pentru uz pri-

vat sau mici pensiuni sunt pisci-
ne monobloc din fibrã de sticlã
care prezintã numeroase avanta-
je - perioada de realizare ºi mon-
taj scurtã, întreþinerea uºoarã, nu
necesitã renovãri majore, îmbi-
nãrile nu existã deoarece piscine-
le sunt realizate monobloc ºi ofe-
rã o etanºeitate perfectã... Mai
existã ºi piscine hobby - mici,
gonflabile, cu o duratã de utiliza-
re de aproximativ 2 sezoane ºi pi-
scine din tablã ºi liner, cu garan-
þie de doi ani ºi durata de utiliza-
re de 4-5 ani.

Reporter: Ce tendinþe sunt în
piaþa de profil?

Radu Costin: Pentru piscinele
private o dorinþa clarã este de a
avea treptele încastrate în pisci-
nã, culorile suprafeþelor rãmân
aceleaºi ca în anii trecuþi, do-
minând albastrul deschis, iar ma-
terialele utilizate fiind cele calde
(linere sau suprafeþele piscinelor
din fibrã de sticlã). Am observat
cã este apreciat tot mai mult de
cãtre client designul minimalist.
Astfel, începând din acest an ve-
nim în întâmpinarea clienþilor cu
douã noi modele de piscinã care
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Piaþa piscinelor va creºte cu circa 20% în acest an, estimeazã

Radu Costin, marketing specialist în cadrul Fibrex. Domnia sa

ne-a spus, într-un interviu, cã, în condiþiile în care nu existã date

exacte în acest sens, apreciazã o valoare a pieþei de profil de

8-10 milioane de euro.

Compania Fibrex produce mai multe modele de piscine

îngropate, confecþionate din rãºini poliesterice armate cu fibrã

de sticlã.
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"Estimãm o creºtere de
20% a pieþei piscinelor"
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se încadreazã în aceste linii.
Reporter: La ce valoare se ridi-

cã piaþa din domeniu?
Radu Costin: Nu deþinem date

exacte, dar apreciem o valoare
de 8-10 milioane de euro.

Reporter: Ce tipuri de piscine
oferã compania pe care o repre-
zentaþi?

Radu Costin: Compania Fibrex
produce mai multe modele de
piscine îngropate, confecþionate
din rãºini poliesterice armate cu
fibrã de sticlã. Aceste piscine,
având latura lungã de pânã la
11 m, se livreazã clientului sub
forma unei cuve cu o parte din
instalaþie premontatã. Cele mai
mari avantaje ale acestui tip de
piscinã sunt costurile reduse, du-
rabilitatea, aspectul de neegalat
de alte variante de construcþie ºi

nu în ultimul rând durata micã pe
care o necesitã montajul. Interio-
rul piscinei este acoperit cu gel-
coat, un smalþ poliesteric deose-
bit de rezistent la variaþiile de
temperaturã, la intemperii, la
uzurã, radiaþii UV ºi ºocuri meca-
nice. Piscinele Fibrex pot fi reali-
zate cu pereþii în construcþie nor-
mal sau izolaþi termic cu o struc-
turã tip fagure din polipropilenã.
Astfel, în urma izolãrii pereþilor se
diminueazã semnificativ pierde-
rile de cãldurã din apã, în cursul
nopþii, dar ºi în cursul zilelor mai
reci, prelungindu-se astfel durata
de folosire a piscinei.

Pentru a veni în întâmpinarea
cerinþelor clienþilor noºtri, am su-
plimentat aria de servicii ºi soluþii
oferite în domeniul piscinelor,
astfel încât am ajuns la nivelul la
care oferim piscine în toate va-
riantele de construcþie, respectiv

ºi piscine din beton. Marele
avantaj al acestor piscine constã
în faptul cã nu existã limite sau
restricþii privind forma sau di-
mensiunea acestora. Acest lucru
reprezintã un foarte mare avan-
taj în cazul în care se doreºte o
piscinã cu forme atipice sau de
dimensiuni foarte mari, piscinele
din beton putând fi realizate la
dimensiuni olimpice (50x25) ºi
chiar mai mari. Interiorul piscine-
lor din beton poate fi îmbrãcat
cu liner, o folie specialã, foarte
rezistentã ºi elasticã, sau în varia-
tã premium cu vitroceramicã.
Aceastã metodã din urmã oferã
eleganþã ºi rafinament oricãrei
forme de piscinã.

Reporter: Unde sunt produse
acestea?

Radu Costin: Piscinele Fibrex
sunt produse în cadrul unitãþii
noastre din localitatea Crasna, ju-
deþul Sãlaj. Aceastã ramurã de
producþie este în continuã dez-
voltare ºi reprezintã unul dintre
cele mai ambiþioase proiecte rea-

lizate pânã în prezent de cãtre
compania noastrã.

Reporter: Ce plajã de preþuri
aveþi?

Radu Costin: Valorile diferã în
funcþie de tipul construcþiei ºi di-
mensiunea piscinei dorite. Astfel,
avem piscine supraterane produ-
se în Europa, începând de la 1000
de euro, iar pentru cele îngropa-
te, produse de cãtre compania
noastrã, valorile încep de la 5000
euro pentru o piscinã cu dimen-
siunile de 6x2,7 m, modelul Veni-
ce, ºi pot ajunge pânã la 13.000
euro în cazul modelului Capri,
c ar e ar e o di m en s i un e de
10,5x3,6 m ºi este prevãzut ºi cu
o minipiscinã tip Jacuzzi încorpo-
ratã.

Compania Fibrex asigurã servi-
cii complete: consultanþã, livrare
piscinã, instalare, montaj ºi pu-
nere în funcþiune, suport tehnic
cu echipe specializate, garanþie ºi
post-garanþie. Aºadar, oferim
consultanþã în alegerea piscinei
ºi poziþionarea corectã a aceste-
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"Compania Fibrex asigurã servicii complete:
consultanþã, livrare piscinã, instalare, montaj ºi

punere în funcþiune, suport tehnic cu echipe
specializate, garanþie ºi post-garanþie".



ia, livrãm piscina clienþilor pânã
în locul instalãrii ºi avem echipe
specializate ºi experienþa necesa-
rã în montaj piscine ºi instrucþiu-
ni de întreþinere.

Reporter: Care este strategia
pe care o aveþi pentru a face faþã
concurenþei?

Radu Costin: O descriere ºi o
înþelegere cât mai bunã a produ-
selor noastre de cãtre client, pen-
tru a avea toate informaþiile ne-
cesare în momentul în care se ia
decizia de cumpãrare. În esenþã,
ne dorim educarea clientului.
Dorim sã oferim încredere ºi
siguranþã clientului, deoarece
acesta cautã produse care sã îi
satisfacã nevoile, sã îi rezolve
problemele ºi sã îi ofere un anu-
mit confort.

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

Radu Costin: Cifra de afaceri de
anul trecut a fost de aproximativ
4,6 milioane de euro, iar pentru
acest an estimãm o cifrã de afa-

ceri de aproximativ 5,5 milioane
de euro.

Reporter: Ce proiecte de inves-
tiþii aveþi ºi care este bugetul alo-
cat?

Radu Costin: Am început ex-
portul de piscine cu succes în trei
þãri europene ºi continuãm dez-
voltarea de produse noi. În ace-

laºi timp, continuãm dezvoltarea
segmentului auto din cadrul
companiei noastre, prin construi-
rea unor noi unitãþi de producþie
pe o suprafaþã de 2000 de mp, pe
care le vom utila cu echipamente
moderne pentru termoformarea
pieselor de caroserii auto, pentru
executarea pieselor prin injecþie

în vacuum ºi pentru montajul su-
bansamblelor auto, investiþie pe
care o vom finaliza în acest an.

Reporter: Mulþumesc!
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