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Oznámení o zdražení 

 
Vážení obchodní partneři, 

 

z důvodu neustálého růstu cen vstupních surovin, razantního zvýšení cen energií a poměrně vysokého zdražení přepravních 

služeb jsme nuceni s účinností od 1.3.2022 navýšit prodejní ceny vybraných produktů některých dodavatelů. 

 

Pro fakturaci dodaného zboží nebude rozhodujícím faktorem datum přijetí objednávky, nýbrž termín její expedice. 

Fakturace bude prováděna na základě platných cen v době dodání.  

 

Aktuální prodejní ceny avizovaného zdražovaného sortimentu jsou platné pouze do vyprodání našich současných 

skladových zásob. Jelikož máme zásoby omezené, nebudeme přijímat objednávky nad rámec standardně objednávaného 

zboží jako v loňském roce ve stejném období.  

 

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 a to i před termínem oznámeného zdražení, případně 

ji nedodat vůbec a to bez jakékoliv možnosti sankce.  

 

Zvýšení cen jednotlivých skupin výrobků: 

 

o   ETICS - tkaniny  

        LIFITEX 6% 

o   ETICS - fasádní hmoždinky  

        Wkret-met dle typu 5 - 7% 

o   Balkonové lišty - příslušenství  

        PVC koncovky balkonových lišt BB-K 10% 

o   Omítky  

        zakrývací fólie 3% 

o   SDK  

        rámové hmoždinky KPS-FAST/KPR-FAST 7% 

        zarážecí hmoždinky ZHH/ZHZ 7% 

        těsnicí pásky akustické 7% 

o   Příslušenství pro střechy  

        střešní hmoždinky LINO 10% 

        střešní vruty 7% 

        střešní pásky reflexní LifolTec  15 - 30% 

 

Nové ceníky obdržíte v termínu 18.2. – 22.2.2022. 

 

Podrobnější informace o aktualizaci ceníků žádejte u svých regionálních manažerů. 

 

Vzhledem k tomu, že nám dodavatelé oznamují zdražení v různých časových obdobích a prakticky s okamžitou platností, je 

možné, že se v aktualizovaném ceníku objeví u některých položek i neavizované zdražení.  

 

Přes naši veškerou vynakládanou snahu při jednání s dodavateli nejsme bohužel schopni zajistit úpravy cen s platností  

na delší období.  

 

Děkuji za pochopení. 

 

S pozdravem  

 

Roman Valenta     

obchodní ředitel pro ČR a SR 
jednatel společnosti LIKOV SK                                                                                                                                       V Kuřimi 14.2.2022 
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