Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, co se aktuálně odehrává na trhu stavebních výrobků
- dveří, oken a příslušenství a má dopad i na naši firmu.
V současné době dochází k nepředvídatelným a bezprecedentním změnám, které
se týkají i našich dodavatelů. Z tohoto důvodu jsme nuceni reagovat na tuto situaci,
abychom zajistili rentabilitu výroby a dodávek. K navyšování cen dochází ve všech
odvětvích stavebnictví, důvodem je nedostatek výrobních surovin a dílů, a proto
může docházet k prodlužování výrobních termínů. Toto vše můžete sledovat
i u našich konkurenčních firem.
Musíme konstatovat, že i pro nás je to velmi nepříjemná a komplikovaná situace.
Není v našich silách opakovaně aktualizovat marketingové materiály, jako je tištěný
katalog s cenami, letáky a akce.
Chceme Vás požádat, abyste sledovali naše www stránky a především používali
konfigurátor, který Vám pomůže zajistit vždy aktuální nabídku. Aktuální změny,
ceníky a akce naleznete na našem webu.
Doporučujeme Vám uzavírat zakázky v co nejkratším termínu a kontrolovat platby
za objednané zboží. Platnost nabídek nelze dlouhodobě garantovat. Velkým
problémem je predikce cen na dlouhodobé projekty a zakázky v dlouhodobém
horizontu.
Našim hlavním úkolem je zajistit pro Vás dodávky zboží – dveří a oken, a proto stále
nabízíme:
• Skladové dveře do ocel. zárubně skladem 600 – 900 / 1970 mm - bílé LEO
• Rychlé dodání dle katalogu Expres – výroba 10 dní / 10 dnů dodání
• Objednávky dle katalogu dveří interiérových a technických dveří - v termínech
cca 6 - 8 týdnů
• Okna dřevěná a dřevo-hliníková
• Příslušenství: zavírače, kliky, vložky a doplňky
Věříme, že tuto nelehkou dobu společně překonáme.
Krásné prázdniny a léto plné žhavých zážitků

Odkaz na náš web: www.pol-skone.cz
Odkaz na český katalog: EXPRES platný od 13.7.2021
Odkaz na slovenský katalog: EXPRES platný od 13.7.2021

Se zpracováním aktuálních nabídek na dveře, technické dveře a okna jsme
připraveni Vám pomoci.

