
PETRIªOR GRINDEANU, CEO LASSELSBERGER CERAMICS ROMÂNIA:

"Piaþaplãcilorceramice
ascãzutcu20%în
2022,cavolum"
l "Costurile totale de producþie ale companiei au sporit cu peste 100%"l "În 2021, preþul
energiei reprezenta 30-40% din costul unui produs ceramic, astãzi ajunge la 60-70%"

V
olumul vânzãrilor
de pe piaþa autoh-
tonã a plãcilor ce-
ramice a scãzut cu
aproximativ 20%
anul acesta, pe fon-

dul creºterii costurilor de pro-

ducþie, spune Petriºor Grindea-
nu, CEO Lasselsberger Ceramics
România - deþinãtorul brandului
CESAROM -, menþionând, însã,
cã valoarea vânzãrilor de profil
este aºteptatã sã urce, pe fondul
preþurilor majorate, dar ºi al fap-

tului cã se extinde cererea de
plãci de dimensiuni mai mari,
care sunt mai scumpe.

"În România, ca volum, piaþa
produselor ceramice a scãzut
foarte mult în primele ºase luni,
cu 20%, dar noi am consemnat

un declin sub 10%", afirmã Pe-
triºor Grindeanu, adãugând:
"Piaþa a scãzut din cauza consu-
mului, care s-a diminuat foarte
mult, în timp ce preþurile au cre-
scut. Dacã anul trecut, preþurile
produselor ceramice nu au cre-
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scut mult faþã de cele ale altor
materiale de construcþii, anul
acesta o mare influenþã au
avut-o preþurile energiei. Pentru

fabricarea produselor ceramice
se consumã foarte multã ener-
gie - gaze ºi electricitate -, astfel
cã resimþim direct impactul
creºterilor preþurilor acestora. În
2021, preþul energiei reprezenta
30-40% din costul unui produs
c er am i c , as tãz i a jun ge la
60-70%. Pentru noi, costurile to-
tale de producþie au crescut cu
peste 100% anul acesta. O parte
din creºterea costurilor a fost
transferatã în preþul produselor
noastre, dar nu mai mult de
50%".

Petriºor Grindeanu subliniazã
cã societatea pe care o conduce
a realizat multe investiþii în ulti-
mii ani, orientate spre eficienti-
zare, creºterea productivitãþii ºi
scãderea costurilor. Domnia sa
precizeazã: "Am reuºit ca anul
acesta sã nu transferãm toatã
creºterea costurilor în preþul final
al produsului. Piaþa nu suportã
aceste creºteri, dar noi am încer-

cat sã absorbim cât mai mult".
În ultimii ºase ani, grupul Las-

selsberger Ceramics a investit
25 de milioane de euro în fabri-
ca din Cluj-Napoca.

"Anul acesta am terminat de
instalat un proiect început în
2021, douã noi linii de sortare
automatizate, ceea ce înseamnã
cã în momentul de faþã sortãm
automatizat absolut toate pro-
dusele noastre", spune Petriºor
Grindeanu.

Pentru 2023, compania are în
vedere tot investiþii în eficienti-
zare ºi reducerea consumului de
energie.

CESAROM a deschis un
showroom nou în
Bucureºti, dupã o
investiþie de un
milion de lei

Lasselsberger Ceramics Româ-

nia, unicul producãtor local de
plãci ceramice, a inaugurat în
Bucureºti, luna trecutã, cel mai
nou showroom de gresie ºi fa-
ianþã, dupã o investiþie de un
milion de lei.

Showroomul CESAROM îºi
propune sã ofere un concept
inovator de expunere ºi vânza-
re de plãci ceramice în Rom-
ânia, mizând, totodatã, pe con-
sultanþã personalizatã de spe-
cialitate pentru alegerea gre-
siei, faianþei ºi decorurilor cer-
mice. Procesul de vânzare este
asistat de aplicaþii profesionale
de proiectare 3D. Compania
asigurã servicii de livrare la do-
miciliu, iar pânã la data de 30
noiembrie, orice client benefi-
ciazã de un discount de 20% la
orice achiziþie din acest show-
room.

Deschiderea noului spaþiu de
expunere din capitalã coincide
cu aniversarea a 60 de ani de

20   BURSA Construcþiilor nr. 8 / 2022

CESAROM este unul din-
tre brandurile cu tradiþie
din România, având o
istorie de 60 de ani. Mar-
ca CESAROM este produ-
sã în fabrica Sanex SA din
Cluj-Napoca, companie
care a devenit, începând
cu anul 2004, membrã a
grupului austriac Lassel-
sberger GmbH, lider în
producþia europeanã de
plãci ceramice (gresie, fa-
ianþã ºi decoruri
ceramice).
În prezent, capacitatea to-
talã de producþie din ca-
drul fabricii Sanex din
Cluj-Napoca se ridicã la
peste 8 milioane de metri
pãtraþi anual. Sanex co-
mercializeazã gresie, fa-
ianþã ºi plãci decor.
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existenþã a brandului pe piaþa
româneascã.

"De-a lungul istoriei sale de 60
de ani, CESAROM a fost întotde-
auna un deschizãtor de drumuri
în domeniul plãcilor ceramice",
a declarat, la inaugurarea show-
roomului, Petriºor Grindeanu,
menþionând: "Întrucât cerinþele
clienþilor se schimbã continuu,
odatã cu noile tendinþe ale pie-
þei, venim în întâmpinarea lor cu
soluþii ºi servicii inovatoare, iar
showroomul din Bucureºti este
un exemplu concret în acest
sens. În cadrul acestuia le oferim
clienþilor soluþii complete, adap-
tate în cele mai mici detalii ne-
voilor ºi stilului oricãrui spaþiu
pe care aceºtia doresc sã-l ame-
najeze".

Showroomul CESAROM le pro-
p un e c l i en þ i lo r c o n c ep tul
MIX&MATCH, care presupune
mixarea plãcilor din colecþii di-
ferite, având la dispoziþie con-
sultanþã personalizatã oferitã de
specialiºtii CESAROM. Astfel,
clienþii au posibilitatea sã-ºi ex-
prime creativitatea ºi sã aleagã
decoruri perfect aliniate prefe-
rinþelor.

Showroomul oferã soluþii pen-
tru amenajarea de spaþii rezi-
denþiale ºi non-rezidenþiale.

CESAROM:
"Dezvoltatorii aleg
preponderent gresii
porþelanate care imitã
rocile naturale"

Când vine vorba de nevoile
dezvoltatorilor în materie de
plãci ceramice, potrivit datelor
CESAROM, aceºtia aleg prepon-
derent produse pentru spaþiile
comune din clãdirile rezidenþia-
le, terase sau balcoane, mai
exact gresii porþelanate care
imitã rocile naturale. Dintre ace-
stea, cele mai cãutate colecþii
CESAROM sunt Granito, Tanum,
Move ºi Quartz.

Pentru renovãri sau amenajãri
de apartamente noi, consuma-
torii finali aleg dintr-o gamã di-
versã de produse ºi designuri, în
funcþie de dimensiunea plãcii,
suprafaþa lucioasã sau matã,
modelul, respectiv culoarea.
C ele m ai c er ute m o dele
CESAROM sunt plãcile ceramice
cu dimensiunea 60X30 cm pre-
cum colecþiile Statuario, Piedra,
Cream sau Crust.

Formatul 60X30 cm este ºi cel
mai bine vândut pe piaþa localã,
cu o cotã de peste 25% din tota-
lul plãcilor ceramice comerciali-

zate.
La nivel de buget alocat plãci-

lor ceramice, acesta a atins un
prag mediu în România între

60-80 lei pe metru pãtrat, în
contextul în care în 2021 piaþa
localã de plãci ceramice a cre-
scut cu aproximativ 6% compa-
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Potrivit Cesarom, piaþa de plãci ceramice va scãdea cu 15% în
volum, anul acesta, faþã de 2021, iar valoric va creºte cu 20%,
pe fondul majorãrilor de preþuri. În 2021, piaþa de plãci cera-
mice a crescut cu aproximativ 6% comparativ cu anul prece-
dent, atingând o valoare de circa 210 milioane de euro ºi 40
milioane de metri pãtraþi.
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r at i v c u an ul p r ec eden t ,
atingând o valoare de circa 210
milioane de euro ºi 40 milioane
de metri pãtraþi.

CESAROM: "Pentru anul
2022, ne propunem o
creºtere cu 12% a cifrei
de afaceri"

Lasselsberger Ceramics Rom-
ânia are ca obiectiv pentru 2022
o creºtere a cifrei de afaceri cu
12%, dupã ce, în 2021, a înregi-
strat un avans de 4% compara-
tiv cu anul precedent, la 176 de
milioane de lei.

În 2022, Lasselsberger Cera-
mics România a continuat sã im-
plementeze investiþii în valoare
de peste douã milioane de euro,
direcþionate cãtre dezvoltarea
unei linii de rectificare a gresiei
ºi faianþei ºi lansarea de noi
game de produse utilizând ace-
astã tehnologie. Un alt obiectiv
a fost deschiderea noului show-
room CESAROM din Capitalã,
inaugurat la începutul lunii
octombrie.

Totodatã, în urma investiþiilor
în fabrica de la Cluj-Napoca,
CESAROM a lansat în 2022 peste
150 de plãci ceramice de gresie
ºi faianþã.

Noutãþile CESAROM de anul
acesta includ formate tot mai

mari, noi modele de gresii por-
þelanate rectificate, cu suprafeþe
super lucioase de 120x60cm, fa-
ianþe rectificate cu dimensiuni
de 90x30 cm ºi 60x30cm, dar ºi
piese speciale precum mozaicu-
ri porþelanate, plinte sau trepte.
Noile produse se înscriu în
portofoliul de soluþii complete
al CESAROM.

Tot în 2022, compania a lansat
ARdesigner, o aplicaþie web ba-
zatã pe tehnologia realitãþii
augmentate, care funcþioneazã
pe conceptul unei "cabine de
probã" virtuale, unde utilizatorii
au posibilitatea sã vizualizeze
gresia ºi faianþa CESAROM în
propria încãpere. Aplicaþia se
adreseazã atât persoanelor care
renoveazã sau finiseazã un
apartament sau o casã, dar ºi
proiectelor rezidenþiale sau co-
merciale. În plus, retailerii parte-
neri CESAROM pot beneficia de
avantajele ARdesigner, întrucât
clienþii acestora pot scana codul
QR ARdesigner care conduce
utilizatorul direct în aplicaþie.

Petriºor Grindeanu declarã:
"Anul trecut am înregistrat un
record în ceea ce priveºte pro-
ductivitatea, lucru care s-a putut
observa ºi în dezvoltarea ºi lan-
sarea noilor colecþii de gresie ºi
faianþã. Un alt obiectiv impor-
tant pe care l-am atins în 2021 a
fost lansarea CESAROM safe+

prima gamã de plãci ceramice
produsã în România cu protec-
þie antibacterianã, rezultat al
cercetãrii ºi inovaþiei specialiºti-
lor noºtri. Pentru anul 2022, ne
propunem o creºtere cu 12% a
cifrei de afaceri, susþinutã atât
de investiþiile în tehnologie, cât
º i de efo r tur i le p e c ar e le
depunem pentru a veni cu noi
soluþii în materie de gresie ºi
faianþã".

Volumul de gresie ºi faianþã
comercializat de companie în
2021 s-a ridicat la aproximativ
40 de milioane de metri pãtraþi,
în creºtere cu 6% faþã de anul
2020.

Cele mai solicitate produse din
portofoliul CESAROM în 2021 au
fost gresiile porþelanate, iar din-
tre acestea compania a înregi-
strat vânzãri de top cu formatul
de gr es i e p o r þe lan atã c u
dimensiunea 60x30 cm.

Din datele companiei, românii
care au achiziþionat plãci cera-
mice CESAROM în 2021 au alo-
cat un buget care a variat între
3.500 lei ºi 4.000 lei în funcþie de
preferinþe, de la un buget mediu

cuprins între 2.500 lei ºi 3.500 lei
înregistrat cu un an în urmã.
Creºterea bugetului vine ca ur-
mare a mãririi suprafeþelor pla-
cate ºi a creºterii generalizate a
preþului gresiei ºi faianþei, ca ur-
mare a majorãrii costurilor ener-
giei ºi materiilor prime utilizate
în industria ceramicã. Totodatã,
potrivit CESAROM, o influenþã im-
portantã asupra bugetului alo-
cat de români o genereazã atât
puterea economicã a oraºului
de reºedinþã, cât ºi gradul de in-
formare asupra caracteristicilor
tehnice ºi funcþionale ale gresiei
ºi faianþei. În topul regiunilor
care au generat cele mai mari
vânzãri anul trecut pentru pro-
dusele CESAROM s-au situat
marile oraºe precum Bucureºti,
Braºov, Cluj-Napoca, Constanþa,
Craiova, Iaºi, Timiºoara.

Exporturile reprezintã 5-10%
din vânzãrile companiei.
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Andreea Bodola, director de marketing al Lasselsberger Cera-
mics România: "Prin deschiderea noului showroom CESAROM
în Capitalã ne dorim sã le oferim românilor un nou concept de
prezentare ºi vânzare a plãcilor ceramice, astfel încât sã aibã
posibilitatea sã aleagã cât mai uºor ºi cu îndrumare de specia-
litate gresia, faianþa ºi decorurile ceramice. S-au dus vremurile
potrivirilor perfecte. Trãim vremuri provocatoare cu atât de
multe texturi, culori ºi nuanþe disponibile. Mixãm deja mobilier
sau þesãturi. De ce sã nu mixãm ºi sã asortãm ºi plãcile cera-
mice CESAROM? Gama largã de soluþii ceramice încurajeazã
încãlcarea regulilor prin mixarea plãcilor din colecþii diferite".
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