
Vážení obchodní partneři, 

 

V období letních prázdnin (červenec a srpen 2022) bude mírně omezený provoz naší firmy: 

- 5. a 6. července . . . . . uzavřeno, státní svátek, 

- 7. července až 31. srpna pracujeme bez omezení, ale může být dodací lhůta u nově přijatých objednávek 

prodloužena až o 15 pracovních dní (především v termínu 23. 07. až 07. 08.). Důvodem je čerpání dovolených 

a/nebo uzavření provozů u našich kooperujících společností z důvodů pravidelné údržby technologického zařízení. 

Termín dodání vám vždy uvedeme do potvrzení objednávky. Omezení se nevztahuje na již přijaté a potvrzené 

objednávky. Standardní výrobky máme v přiměřeném množství skladem. 

 

S přáním hezkého dne a pevného zdraví         Vincenc Fojtík a Jiří Fojtík, sdružení JAVAR 

 

V Brumově - Bylnici 2022-05-09 

 

 

Vážení obchodní partneři, 

vzhledem k prudce rostoucí ceně elektrovodné mědi jsme po necelém roce opět nuceni zvýšit ceny našich 

výrobků. V nových cenách je tentokrát zohledněna nejen cena námi nakupované elektrovodné mědi, ale i všechny 

další zvýšené náklady (režie, kooperace, galvanizace, energie, ...). Nové ceny začnou platit pro objednávky s 

datem zdanitelného plnění od 1. května 2022. Změna ceny se nevztahuje na již přijaté a potvrzené objednávky bez 

ohledu na termín plnění. 

Navýšení ceny se dotkne i všech atypicky vyráběných ok a spojek, které dodáváme podle individuálních 

požadavků našich zákazníků. Aktuálně platný ceník najdete v na našich webových stránkách. Změna ceny se 

nevztahuje na již přijaté a potvrzené objednávky bez ohledu na termín plnění.  

Zvýšení cen nás netěší. Vyčkávali jsme s ním tak dlouho, jak to jen šlo, ale nárust všech vstupů naší výroby již 

nemůžeme ignorovat. Věříme, že akceptujete důvody, kvůli kterým jsme k němu přistoupili. Pokud se situace na 

trhu uklidní, samozřejmě i my půjdeme s cenami dolů. 

Děkujeme a prosíme o zachování přízně i do budoucna. 

  

S přáním hezkého dne a pevného zdraví         Vincenc Fojtík a Jiří Fojtík, sdružení JAVAR 
 

 

V Brumově - Bylnici 2022-04-01 

 

 


