
ESTIMATÃ LA 67 MILIOANE EURO

Piaþadementenanþãºi
managementalcãilorde
accesareunpotenþialuriaº

(Interviu cu Octavian Fanea, CEO KADRA)

Reporter: În ultimii ani, s-a înregi-
strat o accentuare a nevoii de secu-
ritate ºi acces controlat. Cum se
vede acest lucru din perspectiva
pieþei pe care o reprezentaþi?

Octavian Fanea: Într-adevãr, în
ultimii ani, mai precis de la debutul
pandemiei de coronavirus, s-a
conºtientizat mai mult ca altãdatã
importanþa siguranþei ºi accesului
controlat. Evident cã, în acest con-

text, rata de creºtere a pieþei siste-
melor automate de acces s-a acce-
lerat. În acest moment, vorbim des-
pre o piaþã tânãrã, dar cu un poten-
þial uriaº, estimatã la 67 milioane de
euro la momentul actual. Conform
INS, în urmãtorii doi ani acest seg-
ment ar putea ajunge la 459 milioa-
ne de lei. Sectorul nerezidenþial va
fi cel mai important driver de
creºtere, cu o apreciere anualã de

9,1% pânã în 2024.
Un trend care devine tot mai con-

turat este cã beneficiarii se concen-
treazã ºi pe servicii post-vânzare,
pe soluþii eficiente de optimizare a
bugetelor, aºa încât activitatea divi-
ziei KADRA Service ºi Mentenanþã
s-a intensificat substanþial atât pe
plan naþional, cât ºi dincolo de gra-
niþe. ªi e firesc sã fie aºa, pentru cã,
în general, clienþii vor sã îºi proteje-

ze investiþiile în soluþii automate de
acces.

Reporter: Cum protejezi investi-
þia într-un sistem automat de ac-
ces?

Octavian Fanea: De la uºile auto-
mate din spaþiile comerciale, indus-
triale sau rezidenþiale, pânã la turni-
cheþi, bariere, uºi medicale, sisteme
automate de management al par-
cãrilor sau sisteme de protecþie la
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Piaþa noastrã de mentenanþã ºi management al cãilor de acces

are un potenþial uriaº, susþine Octavian Fanea, CEO KADRA,

care ne-a spus, într-un interviu, cã acest segment este estimat la

67 de milioane de euro ºi cã existã statistici care aratã cã aceas-

tã piaþã ar putea ajunge la 459 de milioae de lei, în urmãtorii doi

ani.
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foc - toate acestea regãsindu-se în
portofoliul KADRA - soluþiile auto-
mate de acces îºi prelungesc fun-
cþionalitatea dacã li se asigurã
mentenanþa corespunzãtoare.
Dacã sunt corect exploatate ºi
întreþinute, soluþiile automate de
acces au viaþã mai lungã. Ca orice
mecanism cu un grad ridicat de
complexitate, sistemele automate
de acces trebuie verificate periodic
de specialiºti, care pun un diagno-
stic corect ºi scutesc beneficiarii de
creºterea costurilor cu reparaþiile.
Mentenanþa preventivã este moda-
litatea optimã de protejare a inve-
stiþiei într-un sistem automat de ac-
ces.

Reporter: Câte persoane se ocu-
pã de service ºi mentenanþã la
KADRA?

Octavian Fanea: Echipa KADRA
Service este formatã dintr-un colec-
tiv de 26 de specialiºti, dintre care
jumãtate sunt dedicaþi dezvoltãrii
serviciilor de mentenanþã ºi service.
În momentul de faþã, suntem pre-
gãtiþi pentru a asigura astfel de ser-
vicii tehnice la nivel naþional, prin
echipele proprii ºi o reþea puternicã
de parteneri locali. Obiectivul no-
stru este de a asigura buna funcþio-
nare a soluþiilor de acces KADRA în
condiþii de siguranþã ºi confort,
conform normativului EN16005 ºi
extinderea duratei de viaþã a pro-
duselor prin mentenanþã preventi-
vã. Echipa tehnicã este în dezvolta-
re, planul fiind sã creºtem colecti-
vul KADRA Service prin recrutarea
de ingineri ºi tehnicieni, iar pânã la
finele anului sã ajungem la peste
32 de colegi.

Reporter: Câte contracte de ser-
vice ºi/sau mentenanþã onoreazã,
în medie, KADRA într-un an?

Octavian Fanea: Divizia de Servi-
ce KADRA gestioneazã la nivel na-
þional peste 200 de contracte de
mentenanþã, iar lucrul îmbucurãtor

este cã numãrul e în creºtere în ulti-
mii ani. Aceasta demonstreazã o
maturizare a pieþei din România în
raport cu serviciile tehnice care
prelungesc durata de exploatare.
Iar succesul nostru este reprezentat
de certificarea cã serviciile tehnice
ale KADRA sunt apreciate ºi cãutate
de beneficiari.

Reporter: Ce clienþi sunt incluºi în
portofoliul diviziei KADRA Service ºi
Mentenanþã?

Octavian Fanea: Ne bucurãm de
încrederea multor clienþi care ape-
leazã cu fidelitate la KADRA Service,
marea majoritate fiind companii cu
un business puternic în România.
Ne place abordarea profesionistã ºi
atentã pentru siguranþa ºi confortul
utilizatorilor lor, fie cã este vorba de
angajaþi sau de clienþii care le trec
pragul. Aº aminti aici câþiva clienþi,
pentru cã avem o relaþie frumoasã
ºi împreunã am gãsit soluþii de per-
sonalizare a planului de servicii teh-
nice conform nevoilor ºi bugetului
lor: Arabesque la nivel naþional,
Interparking, Cora, City Mall Con-
stanþa, Veranda Mall, Shoping City
Suceava, IPSO la nivel naþional ºi
mulþi alþii.

Reporter: Care sunt sectoarele ce
apeleazã cel mai frecvent la servicii-
le de mentenanþã ºi service ale
KADRA?

Octavian Fanea: Avem o dedica-
re deosebitã pentru sectorul medi-
cal, unde considerãm cã serviciille
noastre de mentenanþã ºi service
sunt necesare ºi binevenite pentru
a asigura funcþionarea în siguranþã
ºi fãrã oprire a uºilor de spital (sãli
de operaþii, gestionare flux medi-
cal, acces în clãdire ºi laboratoare,
radiologie ºamd). Un exemplu fru-
mos de colaborare îl avem cu Insti-
tutul Clinic Fundeni, unde întreþi-
nem 50 de uºi automate care sunt
în grija noastrã de peste trei ani ºi
unde am intervenit fãrã oprire, in-

clusiv în perioadele cele mai grele
din timpul pandemiei de Covid.

Reporter: Care sunt beneficiile
încheierii unui contract de service
ºi mentenenþã cu KADRA?

Octavian Fanea: Dacã e sã sinte-
tizez în doar câteva cuvinte, un
contract de service ºi mentenenþã
cu KADRA înseamnã mai puþine bã-
tãi de cap pentru beneficiari, con-
fort pentru utilizatori ºi protejarea
investiþiei - adicã mai puþini bani
cheltuiþi pe reparaþii ºi întreþinere.
De la maºini de intervenþie ºi echi-
pamente de diagnostic, service ºi
mentenanþã la echipe mobile de
service formate din tehnicieni spe-
cializaþi, care ajung rapid oriunde
este nevoie de ele în þarã, KADRA
oferã opþiuni avantajoase de planu-
ri de service adaptate necesitãþilor
clienþilor sãi - adicã personalizate
conform nevoilor ºi bugetului.

În unele situaþii, defectarea unui
sistem de acces înseamnã bani
pierduþi. Am optimizat operativita-
tea echipelor noastre pentru preve-
nirea unor astfel de situaþii. Avem
acces rapid la informaþii tehnice ºi
piese de schimb. Clienþii nu trebuie
sã aºtepte pânã vin piesele, pentru
cã avem asigurat permanent un
stoc minim. În plus, toþi cei care

apeleazã la serviciile KADRA de ser-
vice ºi mentenanþã beneficiazã de
garanþie a lucrãrilor.

Reporter: Care sunt obiectivele
diviziei KADRA de Service ºi Mente-
nanþã pentru urmãtorii trei ani?

Octavian Fanea: Obiectivul
KADRA Service este sã rezolve op-
tim ºi promt nevoia clienþilor sãi de
servicii de mentenanþã ºi service
pentru soluþii de acces pietonal sau
pentru vehicule, iar estimarea noa-
strã este cã valoarea businessului
se va dubla în urmãtorii trei ani.
Acest lucru se datoreazã numãrului
de proiecte în creºtere, dar ºi faptu-
lui cã tot mai mulþi beneficiari ºi uti-
lizatori înþeleg avantajele încheierii
unui contract de mentenanþã: con-
tinuitate ºi confort pentru utilizato-
ri în funcþionarea soluþiilor de ac-
ces, siguranþã în exploatare ºi
creºterea duratei de viaþã a produ-
selor.

Reporter: Mulþumesc!
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Cu o experienþã de 28 de ani, KADRA este singura
companie din România care oferã soluþii tehnice
integrate de inginerie ºi management al cãilor de
acces. Fie cã este vorba de soluþii de automatizare a
uºilor, porþilor ºi ferestrelor, de managementul
parcãrilor (Parkomatic) sau de sisteme automate de
evacuare a fumului, KADRA este primul
one-stop-shop care pune la dispoziþie toate soluþiile
ºi sistemele de acces pentru clãdiri rezidenþiale,
industriale, pentru unitãþi medicale,  spaþii urbane ºi
locuinþe individuale.


