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Szanowni Klienci
Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzacie Państwo naszą firmę. Cieszymy się, że możemy
z Wami współpracować. Dziękujemy naszym stałym Kontrahentom, którzy są z nami od wielu
lat, a także Odbiorcom końcowym, którzy wybierają nasze wyposażenie do swoich obiektów
handlowych.
Naszym atutem są meble, które tworzymy dla Was z ogromną pasją i zaangażowaniem.
Naszym celem jest produkt doskonały i Państwa zadowolenie. Dążymy do tego celu poprzez
ciągły rozwój i ulepszanie naszych mebli.
Niestety wydarzenia związane z ogłoszoną pandemią trwającą już od ponad roku znaczenie
zaburzają nam wszystkim pod różnymi względami drogę do osiągania wyznaczonych celów.
Niektóre skutki pandemii odczuliśmy natychmiast, inne dopiero po kilku miesiącach, kiedy
globalna sytuacja gospodarcza stała się bardzo niestabilna.
Początek roku zaskoczył nas nieoczekiwaną i bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuacją
najpierw na rynku stali, a zaraz później na rynkach pozostałych materiałów kluczowych dla
naszej produkcji. Z dnia na dzień nasi dostawcy informowali nas o problemach z dostępnością
surowców oraz o drastycznych podwyżkach cen materiałów. Dla zapewnienia ciągłości
produkcji, z chwili na chwilę zmuszeni byliśmy podejmować decyzję o akceptacji nowych,
znacznie wyższych cen materiałów, niejednokrotnie z koniecznością dokonywania przedpłat,
aby mieć gwarancję rezerwacji towaru.
Na przełomie kilku miesięcy od początku 2021 roku w porównaniu do ostatniego kwartału
2020 roku znacznie wzrosły:


ceny stali



ceny płyt drewnopochodnych



ceny akcesoriów meblowych



ceny farb proszkowych



ceny szkła meblowego



ceny materiałów opakowaniowych
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Nadmienić należy także o ok. 40 % wzroście kosztów energii elektrycznej spowodowanym
wzrostem cen jednostkowych i wprowadzeniem opłaty mocowej.
Do tej pory robiliśmy wszystko co w naszej mocy, abyście Państwo jako odbiorcy naszych
produktów jak najmniej odczuli skutki tej niekorzystnej sytuacji na rynku surowców. Mieliśmy
nadzieję, że chwiejna sytuacja z początku roku stopniowo będzie się stabilizowała
i przynajmniej częściowo zapewni powrót do niższego poziomu cen surowców, ale niestety na
chwilę obecną tak się nie stało.
W związku z tym zmuszeni jesteśmy podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu
obowiązywania naszego cennika detalicznego od dnia 01.05.2021 r.
Nasza oferta produkcyjna jest ciągle dostępna dla Państwa, a nasi pracownicy będą
każdorazowo przygotowywać ofertę cenową na Państwa zapytania aktualizując ją stosownie
do obowiązujących cen surowców.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość, prosimy pamiętać, że ta sytuacja nie dotyczy tylko
naszego przedsiębiorstwa, ale ma charakter globalny na co nie mamy wpływu. Niemniej
jednak wierzymy, że kolejne miesiące przyniosą chociaż stopniową stabilizację cen surowców.
Prosimy Państwa o zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.
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