Oznámení o zdražení
Vážení obchodní partneři,
vzhledem k tomu, že od počátku roku dochází prakticky u všech vstupních materiálů k jejich postupnému
zdražování, u některých surovin turbulentně a velmi extrémně, jsme nuceni s platností od 1.5.2021 tato
navýšení opětovně promítnout do našich prodejních cen.
Jelikož je situace ohledně dalšího cenového vývoje veškerých materiálů i nadále krajně nepředvídatelná,
u některých reálně hrozí i jejich nedostatek, předpokládáme, že se ceny mohou v průběhu roku opakovaně
zvyšovat.
Veškeré objednávky, obdržené do 30.4.2021, budeme v případech, kdy bude zboží skladem, vykrývat pouze
v množství vámi obvykle objednávaném jako ve stejném období v roce 2020, s maximální tolerancí
navýšení + 15%.
Vzhledem k velmi vysoké poptávce a již dříve avizovaným dlouhodobějším kapacitním problémům, prosím,
abyste nám své objednávky zasílali s větším předstihem v množství, které pokryje vaši běžnou zásobu. Svými
objednávkami si rezervujete vlastní termíny výroby.
U vysokoobrátkového sortimentu již prakticky nedržíme skladové zásoby a vše z výroby míří rovnou
k zákazníkům. Dodací lhůty těchto výrobků jsou aktuálně cca 14 dní. Objednávky adresované na stavby se
budeme snažit vyřizovat prioritně.
Pro fakturaci nebude rozhodujícím faktorem datum přijetí objednávky, ale termín její expedice. Fakturace bude
prováděna na základě aktuálních cen pro dané období.
Prodejní ceny obchodního sortimentu jsou vždy platné pouze do vyprodání zásob nakoupených před zdražením
našich dodavatelů. V případě, že obdržíme objednávku na zboží, u něhož budou starší skladové zásoby již
vyprodány, vyhrazujeme si právo takovou objednávku po vzájemném odsouhlasení dodat za nové ceny po
avizovaném zdražení, případně ji nedodat vůbec a to bez jakékoliv možnosti sankce.
Zvýšení cen jednotlivých kategorií a skupin výrobků:
o
o
o
o

Odvětrávané fasády, příslušenství
ETICS - lišty z hliníku
ETICS - lišty z PVC, příslušenství
ETICS - fasádní hmoždinky

WKRET-MET dle typu

GECKO

TIT 06/40 držák izolace

spirální hmoždinky

zátky PVC po lešení

zátky EPS 65/70
o ETICS - tkaniny

LIFITEX
o ETICS - elektroinstalace

KEZ/MDZ/KUZ
o ETICS - montážní prvky

Eco-Fix
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o Balkonové lišty z hliníku, příslušenství
o Omítky

lišty z PVC, příslušenství

lišty z pozinku CATNIC

lišty z pozinku STANDARD

zakrývací fólie

samolepicí ochranné a malířské fólie

těsnicí šňůry
o SDK

lišty z PVC, příslušenství

lišty z hliníku, pozinku

závěsovina dle typu

vruty

zarážecí hmoždinky

rámové hmoždinky
o Příslušenství pro beton

dilatační pásy MIRELON
o Odvodnění

geotextilie LIGEO PP-UNI

geotextilie LIGEO PP

geotextilie LIGEO PP/PP-TOP

geotextilie LIGEO PP-TOP

nopové fólie LINOP 400/500

nopové fólie LINOP ostatní

nopové fólie ukončovací lišty

geigery
o Příslušenství pro střechy

střešní hmoždinky

střešní vruty

střešní membrány LIFOLTEC H-PP

střešní membrány LIFOLTEC PP

střešní membrány LIFOLTEC ST-PP

střešní fólie LIFOLTEC F-PT

střešní pásky dle typu

větrací ochranné pásy dle typu

větrací pásy hřebene s kartáčem 200

ochranné větrací pásy H55 EKO
Nové ceníky obdržíte v termínu 21.4. až 28.4.2021.
Podrobnější informace o aktualizaci ceníků žádejte u svých regionálních manažerů.
Děkuji za pochopení.
Roman Valenta
obchodní ředitel pro ČR a SR
jednatel společnosti LIKOV SK
V Kuřimi 15.4.2021
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