
Kolding, december 2021 

Kære Kunde, 

I forlængelse af vores prisvarsling på byggematerialer af 17. november 2021, udsendes her 
prisvarsling for beklædning samt forbrugsartikler. 

Som for byggematerialer, modtages aktuelt flere og større leverandørprisstigninger end 
normalt for årstiden, hvilket er baggrund for opdateringen. Formålet er at gøre det 
nemmere for dig som kunde, at vurdere, hvad det betyder for din forretning. 

Vi har samlet alle eventuelle ændringer i et skema, så du let og hurtigt kan danne dig et 
overblik. Du finder det på næste side.  

Forklaring til prisvarsling: 

Vi opfordrer fortsat til stor forsigtighed i forbindelse med tilbudsgivning og 
særligt fastlåsning af priser over længere perioder. 

Vær venligst opmærksom på, at Davidsens tilbud er gældende i op til 30 dage, medmindre 
andet er aftalt. Jo tidligere ordren placeres, kan en ordrebekræftelse fremsendes, desto 
bedre ift. sikring af prissætning og leverancesikkerhed. 

Vi håber denne markedsorientering bidrager til forståelse af den aktuelle markedssituation. 

Med venlig hilsen 

Davidsens Tømmerhandel A/S 



Prisvarsling
Ikrafttrædelse af 

prisvarsling

Forecast 
prisudvikling
3-6 måneder

Aktuel leverings 
situation

MASCOT 

- Hele programmet stiger med henvisning til fragt, råvarestigninger og lønomkostninger 6,5% 1. Jan. 22 Stabil Forsinket

F: ENGEL

- Hele programmet stiger med henvisning til fragt, råvarestigninger og lønomkostninger Ca. 12% 1. Jan. 22 Stabil Forsinket

SIKA FOOTWEAR

- Beynje, Elten 8,0%

- Sika 6,0%

- Cofra, Tretorn 3,0%

- Dunlop PU 9,5%

- Dunlop PVC 18,0%

BJERREGAARD SIKKERHED

- Grisport, Bekina og BS sortiment (træsko) 4  4,5%

- Vismo, Bata, 2Be og Tilbehør og sokker 3  4%

HULTAFORS

- Snickers Workwear, Solid Gear & Toe Guard 5  6%

- Emma Safety Footwear 3,0%

- Hultafors 6,8%

- Hellberg Safety 1,5%

- Wibe Ladders 9,5%

OX-On handsker og værnemidler

- Hele programmet stiger med henvisning til fragt, råvarestigninger og energiomkostninger 6-12% 1. Feb. 22 Stabil Forsinket

- Stigning på elektricitet i fjernøsten

- Råvarestigninger

- Forhøjede fragtomkostninger

DANA LIM

- Genenmsnitlig pristigning på ca. 15%, enkelte produkter stiger op til 45% 15% 1. Jan. 22 Stabil Normal

DYRUP

- Generelt stigende råvarepriser driver prisstigninger 7% 1. Jan. 22 Stabil Normal

ITW BYG (søm og skruer)

- ITW Bygs varer stiger igen, hvilket er 3. gang indenfor 1 år

- Stål og transport er igen de primære faktorer for stigningen

- Der kan være forsinkelse på enkelte produkter i perioder

FISCHER

- Stål og transport er fortsat de primære faktorer for stigningen 15% 20% 1. Mar.22 Stabil Normal

KYOCERA UNIMERCO TJEP

- Stål og transport er de primære faktorer for stigningen Ca. 10% 1. Mar.22 Stabil Normal

Stabil Normal

1. Jan. 22

Stabil Normalca. 10% 1. Feb. 22

7% 1. Mar.22 Stabil Normal

OTTO SCHACHNER handsker og værnemidler

Stabil Forsinket

1. Mar.22 Stabil Normal

1. Jan. 22
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