V Uherském Brodě dne: 18.05.2021
Věc:

Navýšení cen stavebního materiálu v od konce roku 2020 ke dni 18.5.2021

Dobrý den, od počátku letošního roku 2021 dochází k prudkému a předem nepředvídanému navýšení základních
komodit jako je papír, plasty, železo dřevo a pak i následným výrobkům z těchto komodit. V neposlední řadě i
následná doprava od dodavatele zboží na stavebniny či přímo na stavby zákazníkům doznala výrazného navýšení.
Pokusím se vás informovat aspoň částečně o procentuálním navýšení určité sortimentní oblasti dodávaných
výrobků pro vaši společnost.
Jelikož růst cen se bohužel nezastavil, i k dnešnímu datu již mám informace, které výrobci a dodavatelé zasílají emailem, že ceny nadále porostou v následujících měsících v řádech desítek procent nahoru. Nic zatím
nenasvědčuje o opaku trendu.
Co vše je za tímto nárůstem můžeme bohužel jen spekulovat.
Oblast plastů a výrobky z ropy.
Polystyren fasádní či do podlah a stropních konstrukcí
navýšení 105%
Drenážní trubky 20%
Omítkové lišty, distanční lišty 20-30%
Chemie – disperze, tmely, 20-45%
Oblast dřevo
OSB 80%
Desky, střešní latě 45% - 50%
Železo
Kari sítě, roxory 83%
Výrobky se železa jako profily na sádrokarton a příslušenství, spojky přímé závěsy atd. 60 – 80%
Vata na zateplení
Skelná vata cca 20%
Čedičová vata cca 30%
Problém vyvstává i termínech dodání a vůbec sehnání zboží.
Polystyren dodání cca 6 týdnů
Vata fasádní – dodavatelé pozastavili ve většině případů příjem objednávek
Vata skelná cca 2 měsíce
OSB – dodání 2 až 3 měsíce kamionově, ze skladu dodávají ale při 10-15% nárůstu ceny ke dni vývozu
Drenážní trubky 1 měsíc
Lišty Plast a kov 3 týdny až 6 týdnů
Střešní latě – nyní až 2 měsíce
Kari sítě, roxory– 14 dnů
Asi jsem nevyjmenoval úplně vše, ale aspoň pro vaši představu.
Hezký zbytek dne.
Vladislav Obdržálek
vedoucí pobočky Uherský Brod
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