
ANDREEA STRUGARU, KADRA:

"Uºile automate, singura
variantã de trafic în
condiþii de igienã sporitã"

Reporter: În ce mãsurã pandemia
de coronavirus a avut impact asu-
pra business-ului dumneavoastrã?

Andreea Strugaru: Desigur cã ºi
activitatea noastrã este redusã în
aceastã perioadã. Am sperat cã pe
noi, cei din construcþii nu ne va
afecta foarte tare, însã starea de an-
xietate nu cred cã a ratat niciun do-
meniu. Am luat toate mãsurile pen-
tru a ne proteja atât pe noi, cât ºi pe
clienþii noºtri ºi am încercat sã ne
adaptãm cât mai bine cerinþelor
speciale ale acestei perioade, conti-
nuând activitatea cât mai aproape
de parametri normali. Avem, din fe-

ricire, proiecte încã active, ºantiere
în care chiar dacã ritmul s-a redus,
montãm în continuare.

Însã noi depindem foarte mult ºi
de partenerii europeni cu care cola-
borãm, majoritatea din Italia (avem
câþiva furnizori strategici acolo, toþi
din nordul Italiei), care ºi-au oprit
total activitatea. Pentru o bunã pe-
rioadã nu au produs, nu au livrat,
acestea au fost impunerile oficiali-
tãþilor. Practic, nu ne-am putut
aproviziona cu marfã. Din fericire,
avem obiºnuinþa de a lucra cu sto-
curi consistente (ca sã putem servi
clienþii foarte rapid), iar acest lucru

ne asigurã acum cât de cât conti-
nuarea livrãrilor în România. Totuºi,
în Italia, dar ºi în alte state ale lumii,
încep uºor-uºor mãsuri de relaxare,
ceea ce ne aºteptãm sã se reflecte
în toate domeniile.

În acest moment, ceea ce ne
îngreuneazã foarte mult în luarea
unor decizii corecte este lipsa de
predictibilitate. Tocmai de aceea,
ne-am propus ca pentru o perioadã
de trei luni sã luãm decizii de busi-
ness aproape zilnic, în funcþie de
datele pe care le avem. În legãturã
cu scãderea veniturilor, cãutãm
oportunitãþi ºi întreprindem acþiuni

concrete de promovare. Chiar dacã
oamenii nu au acum starea potrivi-
tã, eu pariez pe o reluare treptatã a
activitãþii în construcþii ºi sper ca
pânã la finalul anului sã revenim la
punctul unde am rãmas când ne-a
lovit aceastã situaþie nemaiîntâlni-
tã.

Reporter: Þinând cont de dome-
niul de activitate al companiei
dumneavoastrã, în ce mãsurã au
evoluat cererile pentru produsele
Kadra?

Andreea Strugaru: Interesul
pentru produsele noastre nu s-a
tradus pânã acum într-o creºtere a
cererilor de achiziþii, ba, dimpotrivã,
vânzãrile au scãzut, dar suntem
foarte bucuroºi cã au crescut, în
schimb, întrebãrile din partea clien-
þilor curioºi sã afle cum îi poate aju-
ta acum tehnologia automatizãrilor
pentru cãile de acces. Cred cã tra-
versãm mai degrabã o stare de ex-
pectativã, în care oamenii sunt mai
prudenþi în ceea ce priveºte investi-
þiile, achiziþiile de orice fel. Totuºi,
noi suntem bucuroºi când putem
comunica cu oamenii despre bene-
ficiile uºilor automate ºi, în general,
despre automatizãrile pentru cãi de
acces. Pe lângã satisfacþia pe care o
avem când putem sã-i învãþãm
câte ceva din ce ºtim noi foarte
bine, suntem convinºi, totodatã, cã
dupã ce vom depãºi aceastã peri-
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Pandemia de coronavirus a schimbat prioritãþile investitorilor ºi a creat

un context favorabil pentru uºile automate. Dacã înainte de pandemie

nimeni nu se gândea cã mânerul unei uºi poate reprezenta un pericol

pentru sãnãtate, astãzi tot mai multe business-uri sunt interesate de au-

tomatizarea intrãrilor.

Andreea Strugaru, managing partner în cadrul companiei Kadra, ne-a

spus cã vânzãrile pentru sistemele automate ale cãilor de acces au fost în

scãdere în aceastã perioadã, nefiind un context favorabil investiþiilor de ni-

ciuntip, însãtotmaimulþiantreprenoris-au interesatde astfelde sisteme.

Domnia s-a ne-a vorbit despre beneficiile tehnologiilor automate de ac-

ces, despre cum s-a adaptat Kadra actualului context, dar ºi despre pro-

iectele pe care le desfãºoarã în prezent.
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oadã de stres, unii dintre ei îºi vor
aminti de noi ºi vor folosi oportuni-
tatea.

Sunt multe domenii în care este
absolut necesarã modernizarea
spaþiilor cu astfel de soluþii de ac-
ces. Mai devreme sau mai târziu,
constructorii ºi antreprenorii vor
înþelege importanþa unor astfel de
sisteme, iar România va ajunge la
nivelul la care sunt astãzi alte state
europene.

ªi pentru cã e întotdeauna mai
uºor sã previi decât sã tratezi, Kadra
se strãduieºte sã punã la dispoziþia
clienþilor, preocupaþi de siguranþa
oamenilor care le trec pragul, cele
mai bune soluþii de acces automa-
te, eficiente din punct de vedere
calitate-preþ ºi extrem de fiabile.
Avem o experienþã de peste 25 de
ani în acest domeniu, am învãþat ºi
am cercetat multe situaþii speciale
alãturi de partenerii noºtri ºi de fie-
care datã am gãsit soluþia potrivitã
pentru ei, care sã reziste în timp.

Reporter: Cum pot veni sisteme-
le automatizate de uºi de acces în
ajutorul luptei împotriva noului co-
ronavirus?

Andreea Strugaru: Cred cã în
acest context general putem înþe-
lege mai bine faptul cã cele mai

simple ºi uzuale gesturi pe care le
facem zi de zi pot deveni un pericol
pentru sãnãtatea noastrã. Înainte
de pandemie nu ne-am fi gândit,
poate, cã mânerul sau clanþa unei
uºi reprezintã una dintre zonele
cele mai predispuse la a fi contami-
nate cu diverºi viruºi. Este totodatã
zona pe care nu o putem evita
atunci când dorim sã intrãm sau sã
ieºim dintr-o încãpere. Este sufi-
cient ca o persoanã infectatã sã
punã mâna pe clanþa sau mânerul
unei uºi pentru ca toþi cei care vin
în urma lui ºi o ating sã riºte conta-
minarea, fãrã a fi mãcar conºtienþi
de acest lucru.

Acesta este un bun moment pen-
tru a vorbi despre uºile automate,
singura variantã de trafic în condiþii
de igienã sporitã. Uºile automate
sunt soluþii ce pot fi adaptate nevo-
ilor farmaciilor ºi micilor magazine,
care trebuie acum sã limiteze intra-
rea unui numãr mare de clienþi, în
acelaºi timp, în spaþiile comerciale.
Uºa automatã este singura soluþie
igienicã de acces, asta fãrã sã luãm
în calcul celelalte beneficii pe care
le oferã: comoditatea ºi siguranþa
accesului. În momente dramatice,
uºile automate se deschid rapid în
cazuri de urgenþã, prin conectarea

la centrala de incendiu, asigurând
controlul total, dacã este, bineînþe-
les, accesorizatã corespunzãtor.

În portofoliul nostru se gãsesc uºi
specifice pentru spitale, de la uºile
automate de intrare în spitale, la
uºa ermeticã automatã (folositã la
intrarea în sãlile de operaþii, sãlile
de terapie intensivã, laboratoare,
oricare alte spaþii medicale în care
nu este permisã atingerea uºii cu
mâinile de cãtre personalul medical
sau în care se lucreazã cu atmosferã
controlatã, în scopul necontaminã-
rii spaþiilor cu agenþi patogeni) ºi
uºa "curatã" de salon (expresie folo-
sitã pentru spaþii în care curãþenia
se face dupã reguli stricte). Ce pre-
supune aceastã uºã? Pe scurt, pre-
supune ca toate suprafeþele sã fie
coplanare ºi toate muchiile drepte.
Uºa este acoperitã cu un material
de înaltã densitate, care permite
curãþarea cu substanþe foarte agre-
sive, accesorizatã astfel încât sã
etanºeze pe toate cele 4 laturi, cu
toc metalic, rezistent la loviturile cu
patul de spital.

De asemenea, acum mai mult ca
oricând putem înþelege rolul unor
senzori contactless pentru intrarea
în garaje publice, în spaþii de lucru,
în birouri etc. Automatizãrile pen-

tru cãile de acces, fie cã sunt pentru
trafic auto (bariere automate, porþi
automate, uºi industriale) sau trafic
de persoane (uºi automate) au
avantajul de a putea fi acþionate
fãrã contact fizic (cu clanþe, cu
mânere, cu butoane). În afarã de
faptul cã sunt soluþii igienice, au ºi
functionalitãþi pentru siguranþa
persoanelor: evacuare în caz de ur-
genþã, controlul accesului etc.

Cred cã aceasta este o perioadã
foarte potrivitã pentru a le aduce la
cunoºtinþã beneficiarilor de astfel
de spaþii cã existã soluþii care i-ar
putea ajuta atât pe ei, cât ºi pe
clienþii lor în aceastã perioadã. Au-
tomatizãrile pentru cãile de acces
sunt investiþii cu beneficii pe ter-
men lung, dar ºi cu beneficii speci-
fice pentru aceastã fazã acutã în
care ne aflãm.

Reporter: Au venit cereri din par-
tea unitãþilor medicale pentru im-
plementarea sistemelor din porto-
foliul dumneavoastrã?

Andreea Strugaru: Nu, momen-
tan nu au venit spre noi astfel de
cereri, dar eu cred cã este foarte im-
portant sã vorbim despre ele, astfel
încât sã ajungã informaþia acolo
unde este cea mai mare nevoie.
Uºile destinate spitalelor au fost
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proiectate ºi realizate în urma di-
scuþiilor avute cu partenerii noºtri
internaþionali, cei cu care am reali-
zat înainte de toate o listã a tuturor
specificaþiilor pe care este necesar
sã le întruneascã o astfel de uºã.
Abia dupã ce am strâns aceste in-
formaþii am dat în lucru acest pro-
dus pe care l-am adaptat mai apoi
fiecãrui tip de salon sau spaþiu spi-
talicesc în parte.

De exemplu, uºile de salon Tor-
med S au fost construite special
pentru a preveni transmiterea in-
fecþiilor nosocomiale, fãrã risc de
contaminare cu agenþi patogeni de
pe clanþe sau mânere, curat ºi igie-
nic, pentru siguranþa ºi confortul
pacienþilor ºi cadrelor medicale.
Astfel, uºile au fost dotate cu kick
plate ºi push plate (benzi de pro-
tecþie din oþel inox) pentru a se pu-
tea deschide fãrã atingere, cu patul
sau targa la intrarea în salon, iar
mânerele, din oþel inoxidabil, antia-
gãþare, sunt rezistente la acizi. Pen-
tru a preveni ca uºa sã rãmânã des-
chisã la ieºire, aceasta a fost conce-
putã sã fie suficient de grea pentru
a nu vibra la închidere. Opþional,
uºile de salon se pot dota cu hu-
blou flush (încadrat în câmpul bla-
tului, la fel de gros precum uºa ºi li-

pit cu silicon rezistent la agenþi de
curãþare). Iar acesta este doar un
singur exemplu.

Reporter: Ce proiecte aveþi în
prezent?

Andreea Strugaru: În prezent,
facem tot ce se poate pentru a ne
continua activitatea - chiar dacã lu-
crãm la capacitate redusã - pentru
a ne adapta ºi a gãsi diverse opor-
tunitãþi de dezvoltare la care nu
ne-am gândit pânã acum. Proiecte-
le pe zona de constucþii în care sun-
tem implicaþi ºi noi continuã ºi,
chiar dacã lucrul pe ºantiere se des-
fãºoarã într-un ritm mai lent, ne bu-
curãm cã existã voinþã pentru con-
tinuarea proiectelor. E drept cã in-
vestitorii care se pregãteau înainte
de pandemie pentru proiecte noi
au pus momentan pauzã pe proce-
sele de bugetare ºi contractare, dar
sperãm ca încet, încet lucrurile sã
revinã la normal.

În ceea ce ne priveºte, divizia de
Service a KADRA, aceasta ºi-a redus
foarte mult activitatea, din cauza
faptului cã centrele comerciale au
suspendat deocamdatã contractele
de mentenanþã. Continuãm, însã,
intervenþiile de service ºi mente-
nanþã la alte tipuri de clãdiri, dotate
cu automatizãri pentru cãi de ac-

ces: spitale, hale industriale etc.
Pentru soluþiile de automatizãri
pentru cãi de acces pe care le furni-
zãm (uºi automate, automatizãri
pentru porþi, bariere automate ºi sis-
teme de management al parcãrilor,
trape de fum etc.) montajul se face,
de regulã, outdoor sau în spaþii de-
schise, mari, prin urmare montato-
rii noºtri nu sunt expuºi unui risc
major.

Reporter: De ce capacitate de
producþie dispune Kadra?

Andreea Strugaru: KADRA este
un integrator de inginerie de acces.
De peste 25 de ani aducem în Ro-
mânia cele mai inovative soluþii de
acces automat ºi management al
cãilor de acces, oferim cosultanþã
clienþilor noºtri ºi servicii 360: livra-
re personalizatã, punere în operã,
service ºi mentenanþã. Avem o acti-
vitate de microproducþie, pentru
asamblarea ºi testarea uºilor auto-
mate, uºilor rapide ºi a sistemelor
de parcare.

Reporter: Ce mãsuri interne aþi
luat pentru protejarea clienþilor în
faþa noului coronavirus?

Andreea Strugaru: Am luat o se-
rie de mãsuri menite sã ne proteje-
ze atât pe noi, cât ºi pe clienþii
noºtri. Astfel, am decis ca o parte

din echipã sã lucreze de la domici-
liu, am mutat toate ºedintele în on-
line, am interzis accesul persoane-
lor din afara organizaþiei KADRA în
spaþiile noastre de lucru (ºi în birou-
ri, ºi în depozite), am echipat core-
spunzãtor toate echipele de mon-
taj (cu mãºti, mãnuºi, ochelari de
protecþie, salopete ºi recipiente cu
dezinfectanþi), dezinfectãm în per-
manenþã toate maºinile de service
ºi spaþiile de lucru.

Reporter: Ce estimãri financiare
aveþi pentru anul în curs?

Andreea Strugaru: Avem trei
scenarii diferite în acest moment.
Am vrea sã lucrãm pe o estimare
clarã, însã acesta este un moment
în care nu îndrãznim sã pariem pe o
singurã variantã. Lispa de predicti-
bilitate este ceea ce ne displace cel
mai mult în acest moment. Este ca
ºi când ai avea un start-up. Faci un
business plan ºi îþi asumi ca primul
an sã fie de test, urmând ca dupã
primul exerciþiu sã estimezi mai clar
pentru anul urmãtor.

Reporter: Vã mulþumesc!
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