IMPORTINOX transfere divisão de fixação para FABORY
27 de Janeiro 2022
Caro Fornecedor,
A IMPORTINOX vem informar os seus fornecedores 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 www.fabory.com.
Assim, a partir de 31/1/2022, inclusive, a IMPORTINOX deixará de emitir encomendas para os seus
fornecedores de produtos de fixação e solicita àqueles que eventualmente tenham ainda encomendas nossas
pendentes, que as continuem a processar de forma a cumprir o prazo previsto de entrega e que as mesmas
transitem para a FABORY PORTUGAL, nas mesmas condições que praticam connosco. Só deverão emitir
uma fatura em nome da FABORY, caso recebam, até á expedição da mercadoria, uma encomenda nova. Caso
não aceitem esta passagem, agradecemos que nos informem o mais rápido possível.
Naturalmente, todos os valores em aberto na V/ conta corrente serão regularizados pela IMPORTINOX, dentro
dos prazos habituais, como sempre fizemos.
Para a FABORY PORTUGAL esta aquisição permitirá fornecer uma proposta mais forte e relevante aos seus
clientes e estabelecer parcerias mais estreitas com os seus fornecedores, oferecendo uma ampla gama de
180.000 artigos de fixação, soluções customizadas de gestão de stocks, qualidade e engenharia.
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 colaboração 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 agradecemos que nos
contacte através dos canais habituais da Importinox ou através do email pedro.marques@fabory.com.
Com os melhores cumprimentos,
A gerência da IMPORTINOX,
Joaquim Polónia

Catarina Cerejeira

