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Vec: Oznámenie o zvyšovaní cien vybraných produktov Hygiena  
 
 
 
Vážený obchodný partner,  
 
  
dovoľte, aby sme Vás informovali o ďalšom plánovanom zvyšovaní cien papierových  
a nepapierových produktov Hygiena.  
Celková situácia je značne dynamická a nestála. Registrujeme od našich obchodných partnerov 
oznámenia o zvyšovaní cien a následne dodatočné zvyšovania z dôvodu vývoja energii. Preto 
prosím považujte nasledujúce údaje o zvýšení cien za orientačne, nakoľko časom sa uvedená 
výška môže meniť.  
- Tork v rozmedzí 12 - 19% - s výnimkou mydiel, dezinfekčných prostriedkov a osviežovačov 
vzduchu, ktorých sa zvýšenie nedotkne 
- Wepa v rozmedzí 15 - 20% 
- ZiZin v rozmedzí15 - 20% 
- Celtex - od 1.9. o 13% a od 9.10. o 10% 
 
Na základe avizovaného zvyšovania cien od našich dodávateľov, budeme nútení premietnuť toto 
zvýšenie aj do našich predajných cien. Hlavným dôvodom cenového navýšenia sú zvyšujúce sa 
náklady na vstupné materiály, logistiku, energie, ako aj rastúce ceny euro-paliet.  
Zvýšenie cien bude realizované v nasledujúcich dňoch, v závislosti od dodávok na sklad, 
najneskôr od 1.10.2022. 
 
Zároveň považujeme za potrebné Vás informovať, že niektoré krajiny nezaradili určite výrobky  
zo sortimentu Hygiena do tzv. “kritickej infraštruktúry”, čo môže spôsobiť v prípade nedostatku 
energií obmedzovanie, v najhoršom scenári zastavenie výroby. Z toho dôvodu Vám ponúkame 
možnosť zadania väčších objednávok z Vašej strany a predzásobenia sa. Z našej strany sme 
pripravení Vám tento tovar v mesiaci september vyskladniť a doviesť na Váš sklad.  
Objednávky môžete smerovať na náš e-shop, prípadne hygiena@europapier.sk.  
 
Súčasťou oznámenia sú aj oficiálne stanoviská dodávateľov. 
 
 
S priateľským pozdravom,                   V Bratislave, 8.9.2022     
 
 
   
 
 
Ing. Josef Misof, PhD. 
Generálny riaditeľ spoločnosti 

https://www.europapier.sk/sk/shop/produkty/hygiena%7Ec85698
mailto:hygiena@europapier.sk


 

Varšava 25. 8. 2022 

Zmena cien Essity Professional Hygiene 
Slovensko 

Vážení obchodní Partneri,  

V posledných týždňoch sme boli svedkami ďalšieho dramatického nárastu cien 
surovín, vstupov a energií. Tieto faktory spôsobujú, že viaceré spoločnosti pôsobiace v 
našom odvetví majú problémy s dodávkami výrobkov a rozhodli sa odstaviť jednotlivé 
výrobné linky alebo dokonca dočasne zatvoriť celé továrne. 
 
 Tieto situácie sa vyskytli najmä v posledných týždňoch a možno očakávať, že sa budú v 
nasledujúcich mesiacoch ďalej stupňovať. 
 
V týchto ťažkých časoch je pre nás zabezpečenie kontinuity dodávok hygienických 
riešení, ktoré spoločnosť Essity ponúka, trvalou prioritou. 
 
Zároveň si však vyžaduje, aby sme upravili úroveň predtým oznámeného zvýšenia cien 
našich výrobkov. Sme si vedomí, že od našej poslednej aktualizácie uplynulo len 
niekoľko týždňov, ale ukázalo sa, že napriek starostlivosti, ktorú sme vynaložili, sme 
nedokázali plne predvídať súčasnú situáciu a zohľadniť očakávania ešte zložitejšej 
situácie v blízkej budúcnosti. 
 
V tejto súvislosti by sme vás radi informovali, že od 1. októbra 2022 sa ceny 
všetkých našich výrobkov zvýši o konečných 17,8 % namiesto súčasných 8,4 %, s 
výnimkou: 
 
Netkané textílie /Netkané/ - 8,4 % 
Utierky PeakServe - 8,4% 
Mydlá, dezinfekčné prostriedky a osviežovače vzduchu - zvýšenie sa ich nedotkne. 
Podrobný prehľad nájdete v priloženom cenníku. 
 
Zároveň by som sa chcel úprimne ospravedlniť za zmätok a nepríjemnosti spôsobené 
týmito chybami v komunikácii týkajúcej sa miery zmien cien z našej strany. 
Nie sú výsledkom nedostatočnej profesionality našej miestnej organizácie, ale sú 
spôsobené ťažkosťami, ktoré ovplyvňujú trh, a teda aj našu spoločnosť v celosvetovom 
meradle. 
  



Tie si budú rýchlo vyžadovať prispôsobenie  ekonomických riešení v súvislosti s 
energetickou politikou krajín, v ktorých sa naše výrobky vyrábajú. 
 
Od 1. októbra budú všetky naše výrobky fakturované za nové ceny. 

Zároveň by sme vás chceli informovať, že v záujme zabezpečenia dodávok pre celý 
okruh našich zákazníkov budeme počas septembra monitorovať vaše nákupy a 
objednávky v objemoch výrazne prevyšujúcich plány predaja nemusia byť spracované. 

 

Naši zamestnanci vás budú kontaktovať, aby našli najlepšie riešenie na vykonanie tejto 
zmeny pre štandardných a špeciálnych zákazníkov. 
 
Verím, že spoločnou prácou a vzájomnou podporou sa nám podarí udržať si existujúcich 
zákazníkov a naďalej získavať nových, čím naplníme naše spoločné plány predaja na 
rok 2022 a pripravíme sa na budúce výzvy. 

Chcel by som tiež zdôrazniť, že plánovanie čohokoľvek je v súčasnosti mimoriadne 
náročné, ako sme videli v posledných týždňoch, ale stále dúfam, že toto je posledné 
podujatie tohto druhu aspoň v tomto roku. 
 
V nasledujúcich týždňoch spustíme aj úplne nové programy zamerané na našich 
spoločných zákazníkov, rozšírime ponuku produktov o nové výrobky a predstavíme 
riešenia na optimalizáciu a zefektívnenie našej spolupráce. 
 
Pevne verím, že sa nám podarí vytvoriť fungujúci systém spolupráce v tejto zložitej 
situácii, ako to bolo často predtým! 
 

 

S úctou 

Arkadiusz Korbiel 

Commercial Director CEE Professional Hygiene 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

To all Business Partner of WEPA Professional GmbH 
 
 
Dear Business Partner                    July 2022  

 
The permanent changes and constant volatility of the markets are continuing to 
have a prolonged impact on our business. With you as a long-standing and 
connected WEPA partner, we are facing these challenges and will solve them 
together now and in the future. 
 
With the clear focus of being able to continue to guarantee you and your 
customers a resilient availability of goods, the first measures have already been 
decided. Adjustments to the product range in terms of embossing and whiteness 
will be implemented immediately. We will be happy to answer any detailed 
questions you may have in a personal meeting. 
 
Parallel to the basic availability in almost all related production processes, there 
are also significant price increases (raw materials, also due to the parity between 
the euro and the dollar, energy, freight, packaging and various operating and 
auxiliary materials).  
 
Without your support in implementing price adjustments, it will therefore not be 
possible to maintain the supply chains. We would like to present the necessary 
framework conditions to you as follows : 
 
- From the delivery date 1 September 2022, a further 15% will be added to the 
already agreed cost surcharges for all articles purchased from WEPA. 
- All new prices will be valid from 1st September 2022. In the event of further 
developments, we reserve the right to make further adjustments with a notice 
period of 2 weeks. 
- Please generally prepare for longer delivery times 
- In August, average purchase quantities of the last few months will be delivered 
at the most, and it may even be possible to allocate goods due to stock shortages. 
- Orders already on hand will also be checked and must be reduced if necessary. 
- All full truck orders containing ‘out of stock’ items, will need to be amended to a 
full truck load. Out of stock items will then be sent separately. 
 
We would like to point out already today that this measure must be taken 
independently of any further changes in the markets in the energy sector. If the 
energy supply scenarios feared by politicians materialize, further very short-term 



adjustments will be imperative. 
 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. 
 
Yours sincerely 
WEPA Professional GmbH 
 
   

 
 
 
 

 
 
  Martin Rohde  Piotr Nieradzik 

Managing Director Sales  Head of Sales Eastern Europe 
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Altopascio, 07/09/2022 

 
Dear Partners,  
 
 
The paper industry is continuing to suffer from relentless and uncontrollable increases in gas 
and electricity costs.  
 
Raw materials, subsidiary products and transport have also seen new increases, forcing us to 
intervene again in the sales conditions of our products. 
 
Orders with an availability date subsequent to 9 October will be confirmed with the new prices, 
which will be increased by an average of 10%.  
 
In this phase we will not be able to accept orders that will deviate from the monthly average of 
the previous year.  
 
We are aware of the difficulties this further increase may cause you, but this is an action we 
cannot avoid or postpone. 
 
Unfortunately, we are at the mercy of an international scenario that does not allow us to see 
any glimmer of positive change or stabilization of the status quo. 
 
The result is an inability to make plans or establish long-term conditions. 
 
We are sure that you will understand the delicate situation that our Group and the entire paper 
industry are facing. 
 
Industrie Celtex will strive to give you maximum support in terms of sourcing, service and 
product quality, as always.  
 
You will receive the new price lists with validity date 10/10/2022 within few days. 
 
 
We take this opportunity to renew our best regards. 
 
 

 

Andrea Bernacchi
Amministratore Delegato Industrie Celte x

mailto:info@celtex.it
http://www.industrieceltex.com/
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