Till våra kunder		

Malmö, 2021-03-19

Vi vill informera Er om att den turbulenta situationen fortsätter inom den globala och europeiska stålbranschen. Efterfrågan är
fortfarande större än tillgången. Detta medför att priserna pressas upp ytterligare. Även emballage-, och fraktpriser skjuter i höjden.
Vi har haft en ständig prishöjning från stålverken med upp till 30% - 35 % från Q4 2020. SSAB, marknadsledande i Norden, har höjt
sina priser, beroende på produktgrupp, med ca 30% för Q2 2021. Materialbristen är omfattande, och för att kunna förse våra kunder
med material, och för att fortsätta vara en premiumleverantör inom vårt segment, tvingas vi därför till ytterligare prisjusteringar till
extra ordinära nivåer.
ALZ
Profilerad byggplåt
Högprofil
Lättbalk
Beslag
Takvvattning

15%
13 %
16 %
15 %
13 %
10 %

Prishöjningen gäller från och med 2021-04-26.
Med förhoppningar om ett fortsatt gott samarbete,

Peter Widström
Marknadschef, Areco Profiles

To our customers,		

Malmö, 2021-03-19

We want to inform you that the turbulent situation continues in the global and European steel industry. Demand is still greater than
supply. This means that prices are pushed up further. Packaging and shipping prices are also rising. We have had a constant price
increase from the steelworks by up to 30% - 35% from Q4 2020. SSAB, the market leader in the Nordic region, has increased its
prices, depending on the product group, by about 30% for Q2 2021. The material shortage is extensive, and to be able to supply our
customers with materials, and to continue to be a premium supplier in our segment, we have to make further price adjustments to
extra ordinary levels.
ALZ
Profiled Products
High Profiles
C-Z Purlins
Flashings
Rainline

15%
13 %
16 %
15 %
13 %
10 %

Price increase applies from 2021-04-26.
We are looking forward to our continued good cooperation,

Peter Widström
CMO, Areco Profiles

www.arecoprofiles.se

