Pressmeddelande
Armacell tar ut extraordinära tilläggsavgifter för material och driften av
verksamheten
•

Betydande ökning av kostnaderna för råvaror och inköp.

•

7,3 % tilläggsavgift på hela produktsortimentet, inklusive tillbehör.

•

För bästa möjliga service och leveranskvalitet

Münster (Duitsland), 12 maj 2021 – Armacell, en världsledande tillverkare av flexibla
isoleringsmaterial, cellgummi, för teknisk isolering, tar ut ett extraordinärt tillägg för material och
drift på hela sitt produktsortiment, inklusive tillbehör.
Under de senaste månaderna har brister i tillgången på råvarumarknaderna, sammanbrott i
globala leveranskedjor och pandemirelaterade logistikproblem lett till betydande ökningar av
Armacells råvaru- och driftskostnader.
"Under de senaste månaderna har vi vidtagit många åtgärder för att undvika leveransbrist och
därmed se till att våra handelspartner kan tillgodose sina kunders behov. Samtidigt har vi höjt
våra effektivitetsnivåer ytterligare för att absorbera de ökade kostnaderna", förklarar Guillerme
Huguen, Armacells Chief Strategic Development Officer & Chief Purchasing Officer. "Eftersom
denna prisökning inte avtar har vi nu tvingats ta ut ett extraordinärt material- och drifttillägg i
Europa och Mellanöstern. Detta tillägg på 7,3 % kommer att gälla för hela vårt produktsortiment,
inklusive tillbehör, och för alla Armacellprodukter som levereras från och med den 24 maj 2021."
Malte Witt, Armacells Vice President EMEA & Chief Marketing Officer, tillägger: "Även om
situationen på den internationella råvarumarknaden är svår, kommer vi att göra vårt yttersta för
att se till att grossister och installatörer får bästa möjliga service och leveranskvalitet.
Tillsammans med våra affärspartner kommer vi att bemästra dessa utmanande tider och gå
stärkta ur denna pandemiinducerade kris."
-slut-

Om Armacell
Som uppfinnare av flexibelt skum för isolering av utrustning och ledande leverantör av tekniska skum,
utvecklar Armacell innovativa och säkra termiska, akustiska och mekaniska lösningar som skapar
hallbart mervärde för företagets kunder. Armacells produkter bidrar avsevärt till den globala
energieffektiviteten och gör därmed skillnad varje dag. Med 3 000 anställda och 23
roduktionsanläggningar i 15 länder har företaget tva huvudverksamheter, avancerad isolering och

tekniska skum. Armacell fokuserar pa isoleringsmaterial för teknisk utrustning, högpresterande skum
för högteknologiska och lättviktiga tillämpningar och nästa generations teknologi för aerogelfiltar.
Mer information hittar du här www.armacell.com
Information om våra produkter finns på www.armacell.se
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