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Domžale, Duben 20, 2020

Aktuálne informácie spoločnosti HELIOS / REMBRANDTIN ku situácii
koronavírusu (COVID-19)
V spoločnosti HELIOS / REMBRANDTIN sme od vypuknutia koronavírusu (COVID-19) zaviedli niekoľko
opatrení, aby sme zabránili narušeniu našej činnosti a tiež zaistili bezpečné pracovné podmienky pre
našich zamestnancov. Počas tejto náročnej doby sa naše základné hodnoty, zodpovednosť, prístup ku
zákazníkom, rýchlosť, efektivita a profesionalita odrážajú viac než kedykoľvek predtým vo všetkom, čo
robíme. Neustále sa snazíme poskytovať, čo najlepšie služby a plniť očakávania našich zákazníkov.
Naše výrobné závody sú v prevádzke len s malými obmedzeniami v rámci miestnych regulácií a opatrení.
Rovnako tak dochádza len ku minimálnemu prerušeniu dodávok surovín. Vzhľadom k tomu, že sa
situácia s dodávateľmi v celej Európe a dopravnými spoločnosťami denne mení, je možné, že dôjde
k určitému oneskoreniu niektorých dodávok a prípadne dlhšej čakacej dobe.
V súlade s lokálnymi vládnymi rozhodnutiami sme tento týždeň znovu otvorili naše maloobchodné
predajne pre zákazníkov a kutilov v Slovinsku, zatiaľ čo naše maloobchodné predajne v Rakúsku, Českej
republike a na Slovensku boli otvorené už v predchádzajúcich týždňoch.
Ďalej by sme Vás radi informovali o tom, že naše výrobné závody Helios TBLUS v Slovinsku nebudú
z dôvodu štátnych sviatkov v prevádzke od 27. 4. 2020 do 1. 5. 2020. Naša doprava však ostane naďalej
neprerušená, preto aj naďalej objednávajte svoj tovar prostredníctvom štandardných kontaktov
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu v priebehu tejto výnimočnej situácie.
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