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Informacja o zmianie cen 
 

Szanowni Państwo, 

Jak zapewne wiecie, firma Armacell jest zaangażowana w dostarczanie zrównoważonych rozwiązań, które 

pomagają chronić środowisko naturalne i łagodzić zmiany klimatyczne. 

W 2021 roku musieliśmy stawić czoła bezprecedensowym wyzwaniom: oprócz radzenia sobie z pandemią 

Covid-19, musieliśmy stawić czoła gwałtownie rosnącym kosztom surowców, energii i transportu. Podczas 

gdy ceny towarów pozostają wysokie, ceny energii rosły nieproporcjonalnie w ciągu ostatnich trzech 

miesięcy, a ostatnio nawet przyspieszyły. Tego gwałtownego wzrostu cen w sektorze energetycznym                      

i transportowym nie dało się przewidzieć i doprowadził on do znacznego zwiększenia kosztów operacyjnych 

i transportowych firmy Armacell.  

Aby częściowo zrekompensować ten wzrost kosztów, jesteśmy zmuszeni wprowadzić kolejną podwyżkę 

cen obejmującą wszystkie oferowane przez nas wyroby izolacyjne oraz akcesoria. Wyłączeniu z tej zmiany 

podlegają tylko nasze rury preizolowane Tubolit Split oraz DuoSplit.  

Podwyżka wynosić będzie 15% w odniesieniu do cen z Cennika Wyrobów Armacell 02.2022.  

Towar wysłany od 18 kwietnia 2022 będzie fakturowany w nowych cenach.  

Podwyżka nie dotyczy zamówień złożonych i potwierdzonych przed datą niniejszego listu, tj. 19.03.2022. 

Aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, wprowadziliśmy system zwrotu palet. Od 1 kwietnia 2022r. 

będziemy pobierali opłatę za palety, która będzie zwracana w momencie ich zwrotu.  

Więcej informacji na temat systemu zwrotu palet wyślemy do Państwa w najbliższych dniach.  

Pomimo trudnej sytuacji zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Państwu jak najlepszą 

obsługę i jakość dostaw. Ufamy, że w tych trudnych czasach możemy liczyć na Państwa zrozumienie                        

i dalszą bliską współpracę. 
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