
"În pandemie,
Wetterbest a ales
calea investiþiilor"
(Interviu cu Marian Pîrvu, CEO Wetterbest)

Reporter: Cum trece compania
prin criza sanitarã ºi ce strategie a
abordat pentru a depãºi mai uºor
pandemia?

Marian Pîrvu: Din perspectiva de
business, noi am ales calea investi-
þiilor, iar anul trecut am inaugurat,
la Bãicoi, o nouã fabricã, în urma

unei investiþii de 44,5 milioane de
lei, din care 8,64 milioane de lei au
reprezentat ajutor de stat. Acest lu-
cru ne-a ajutat sã creºtem, chiar
dacã în primele luni de pandemie
economia a fost blocatã, urmãtoa-
rele luni s-au dovedit foarte bune
pentru sectorul construcþiilor.

De asemenea, am investit ºi în re-
ducerea amprentei de carbon, prin
montarea, pe acoperiºul fabricii din
Bãicoi, a unor panouri solare, o in-
vestiþie de circa 250.000 euro care
furnizeazã o tremie din necesarul
de consum al fabricii.

Din pespectivã sanitarã, am adop-

tat toate mãsurile recomandate de
autoritãþi pentru a ne proteja pe
noi înºine, angajaþii, dar ºi pe clien-
þii ºi partenerii noºtri, deopotrivã.

Reporter: Cum caracterizaþi cere-
rea, în aceastã perioadã, în contex-
tul în care oamenii lucreazã în mare
parte de acasã ºi, în consecinþã, se
preocupã mult mai mult de aspec-
tul ºi rezistenþa locuinþei?

Marian Pîrvu: Piaþa construcþiilor
ºi a renovãrilor este pe un trend
ascendent. De altfel, cea mai mare
cerere în domeniul acoperiºurilor
vine în continuare din partea reno-
vãrilor de clãdiri. Clienþii preferã
profilele clasice de acoperiº, în cu-
lori închise ºi cu finisaje speciale,
care asigurã un aspect elegant lo-
cuinþei ºi cresc semnificativ durata
de viaþã a acoperiºului. Aceastã
creºtere a pieþei a fost datã ºi de
decizia multor oameni de a se
muta din oraºe la sate, astfel cã ne-
voia de construcþii ºi, mai ales, de
renovãri a fost în creºtere.

Reporter: Ce obiective aveþi în
2021?

Marian Pîrvu: Având în vedere
contextul pieþei, strategia noastrã
vizeazã agilitate în calibrarea la ne-
voile clienþilor ºi partenerilor noºtri.
Ne concentrãm, aºadar, pe asigura-
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Piaþa construcþiilor ºi a renovãrilor este pe un trend ascendent, aprecia-

zã Marian Pîrvu, CEO Wetterbest, subliniind, în cadrul unui interviu, cã

cea mai mare cerere în domeniul acoperiºurilor vine în continuare din

partea renovãrilor de clãdiri.

Marian Pîrvu ne-a spus, printre altele, cã, în pandemie, Wetterbest a ales

calea investiþiilor, iar anul trecut a inaugurat, la Bãicoi, o nouã fabricã,

în urma unei investiþii de 44,5 milioane de lei, din care 8,64 milioane de

lei au reprezentat ajutor de stat: "Acest lucru ne-a ajutat sã creºtem,

chiar dacã în primele luni de pandemie economia a fost blocatã, urmã-

toarele luni s-au dovedit foarte bune pentru sectorul construcþiilor".
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rea disponibilitãþii întregii game de
produse ºi livrarea acestora în timp
util beneficiarilor, având în vedere
aceastã crizã a materiilor prime pe
care o traversãm în acest an. Un alt
obiectiv priveºte extinderea reþelei
de distribuþie, la export vizând cu
prioritate pieþele din Bulgaria ºi
Ungaria. Pe termen mediu ºi lung,
pe lângã obiectivele de business,
avem în vedere eficientizarea între-
gii activitãþi astfel încât impactul
negativ asupra mediului înconjurã-
tor sã fie cât mai mic.

Reporter: Care sunt tendinþele
din domeniu?

Marian Pîrvu: Pe primul loc în
preferinþele românilor rãmân aco-
periºurile metalice, cu o cotã de
piaþã de peste 70% din totalul

pietei, având o creºtere de 4% în
volum ºi 8% în valoare, potrivit
studiului realizat de Neomar Con-
sulting in 2020.

Dacã pânã acum zece ani domi-
nau acoperiºurile roºii, fiind singura
þarã din zonã cu o astfel de prefe-
rinþã de culoare, în ultimii ani aco-
periºurile în culori închise au înce-
put sã câºtige teren, conform unui
studiu intern al Wetterbest.

Din portofoliul Wetterbest, tot
mai multi clienþi aleg protecþiile cu
perioadã mare de garanþie. Aceas-
ta se aplicã atât celor cinci profile
de þiglã metalicã, cât ºi profilelor
Click, minirulourilor sau profilelor
trapezoidale.

Reporter: Cum au evoluat preþu-
rile în sector?

Marian Pîrvu: Preþurile au cres-
cut constant în acest an, acest lucru
putând fi observat încã de la îcepu-
tul lui 2021. Pandemia a avut un
efect redus asupra activitãþii com-
paniei ºi a sectorului constructiilor,
vânzãrile mergând în direcþia pro-
gnozatã. Scumpirile materiilor pri-
me, din pãcate, continuã ºi acest lu-
cru este posibil sã încetineascã
creºterea pieþei acoperiºurilor.

Reporter: Cum apreciati forþa de
muncã din piaþa construcþiilor ºi
cum vedeþi acoperirea necesarului
de specialiºti din domeniu?

Marian Pîrvu: Deficitul de forþã
de muncã este vizibil nu numai în
domeniul construcþiilor, ci în toate
domeniile. În piaþã nu existã numai
deficit, ci ºi lipsã de interes al oame-

nilor de a se integra în domeniul
muncii. Atunci când nu gãsim per-
sonal calificat, la Wetterbest, califi-
cãm la locul de muncã anumite ca-
tegorii de personal (stivuitoriºti,
macaragii etc). Oferim pachete sa-
lariale atractive, condiþii de muncã
decente ºi încercãm sã motivãm
permanent angajaþii noºtri pentru
a oferi performanþã la locul de
muncã.

Reporter: Mulþumesc!
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Protecþia împotriva UV, element de bazã
al acoperiºurilor

În ultimii ani, Pãmântul a început sã se încãlzeascã tot mai mult, iar

verile au devenit extrem de cãlduroase, ceea ce afecteazã ºi casele

noastre. Având în vedere prognozele nu foarte optimisite, este mo-

mentul ca fiecare proprietar sã investeascã în materiale de calitate,

care rezistã la fenomente meteorologice extreme, aprecizazã specia-

liºtii de la Wetterbest.

Primul produs care stã în calea soarelui este acoperiºul. Acesta are

rolul de a proteja locuinþa ºi de a rezista în timp. Pentru ca acest lu-

cru sã aibã loc, acoperiºul are nevoie de un finisaj special, durabil,

care sã-i ofere calitatea protejãrii împotriva razelor dãunãtoare ale

soarelui.

În acest sens, Wetterbest a dezvoltat finisajul pentru acoperiº

SUPREM 50, care asigurã cea mai mare rezistenþã la raze ultraviolete,

chiar ºi la altitudini mari sau în zone cu salinitate crescutã. Acest tip

de finisaj oferã acoperiºului cea mai mare rezistenþã la raze ultraviole-

te (Ruv4) ºi cea mai mare rezistenþã la coroziune (RC5), conform nor-

mativelor. În plus, SUPREM50 are un strat de vopsea cu o grosime de

50 de microni, se poate îndoi ºi monta la temperaturi de pânã la mi-

nus 15 grade Celsius, iar rezistenþa la zgâriere este superioarã în com-

paraþie cu protecþiile pe bazã de vopsea existente pe piaþã.

Timpul petrecut în casã este preþios pentru noi, astfel cã nu ne do-

rim sã-l pierdem fãcând reparaþii. De aceea, prin acest finisaj, Wet-

terbest îþi oferã garanþia culorii de pânã la 25 de ani ºi garanþie de

coroziune de pânã la 50 de ani. Mai mult, în realizarea acestui pro-

dus s-au utilizat materiale sustenabile, care contribuie la o calitate

mai bunã a vieþii, datoritã faptului cã nu conþin crom sau alte sub-

stanþe periculoase, explicã sursele citate.

Chiar dacã vorbim de un finisaj atât de specializat, conteazã ºi

aspectul estetic în alegerea produselor pentru o locuinþã. Finisajul

SUPREM 50 are o notã elegantã ºi rafinatã, diferenþiindu-se de ce-

lelalte protecþii mate prin aspectul texturat, mai adaugã reprezen-

tanþii companiei.

Aceasta se aplicã atât celor cinci profile de þiglã metalicã, cât ºi

profilelor Click, minirulourilor ºi profilelor trapezoidale.

Montatorii "casnici" sau profesioniºti au avantajul cã, datoritã

structurii uºor mate, aceasta este proiectatã sã reziste manipulãri-

lor mecanice ºi protejeazã în timpul fabricaþiei ºi montajului aco-

periºurilor.


