IMPORTINOX transfere divisão de fixação para FABORY
26 de Janeiro 2022
Caro Cliente,
A IMPORTINOX vem informar os seus clientes de produtos de fixação (parafusaria e afins) que chegou a um
acordo com a FABORY GROUP, um dos principais e mais prestigiados grupos europeus do sector, com vista
à integração da sua divisão de fixação na FABORY PORTUGAL.
Com esta aquisição a FABORY torna-se líder de mercado em Portugal e garante a continuidade da qualidade
do serviço com que a IMPORTINOX sempre procurou pautar a sua actividade. Os nossos clientes passarão
assim a usufruir de um leque mais vasto de serviços e acesso a condições de compra potencialmente mais
vantajosas, dado o factor de escala que esta integração permite.
Todos os compromissos contratuais com os nossos clientes transitam para aquela empresa e serão
escrupulosamente cumpridos. Todas as encomendas, novas ou pendentes, serão faturadas a partir de
31/1/2022, inclusive, pela FABORY, mantendo-se as condições de pagamento connosco acordadas. As
contas correntes não estão incluídas nesta operação pelo que os valores em aberto deverão ser
liquidados, dentro dos prazos habituais, à IMPORTINOX.
A equipa comercial com quem normalmente dialoga será também integrada na FABORY pelo que continuará
a falar com os seus interlocutores habituais, mantendo-se também todos os contactos (emails e telefones)
que sempre utilizou. Desta forma fica garantida a continuidade, sem qualquer incómodo para si, dos nossos
serviços.
A IMPORTINOX continuará com a distribuição dos outros produtos que já disponibiliza, nomeadamente
chapa perfurada, gradil, metal distendido e outros produtos metálicos que não pertencem à gama de
fixação.
Resta-nos agradecer a preferência com que nos privilegiaram ao longo de mais de três décadas e desejar a
todos muito sucesso. Em caso de alguma dúvida acerca deste processo de transição por favor contacte-nos
através dos canais habituais ou, em alternativa, com a FABORY PORTUGAL.
Com os melhores cumprimentos,
A gerência da IMPORTINOX,
Joaquim Polónia

Catarina Cerejeira

