Några ord till dig som kund från Purus vd
Corona har blivit ett ord som vi alla känner igen och som väcker både rädsla och respekt. Allas liv har
påverkats, både i vårt närområde och i resten av världen. BLS koncernen, som Purus är en del av, har
så här långt som företag inte drabbats i någon högre grad. Det viktigaste för oss just nu är att stödja
branschen så att du som kund kan fortsätta din verksamhet.
Vi på Purus kommer att hjälpa till så långt vi kan för att upprätthålla marknadens efterfrågan så att ni
installatörer, entreprenörer, återförsäljare och andra skickliga aktörer i branschen har jobb under
överskådlig framtid. Låt oss tillsammans lyfta ett tydligt budskap om att tiden är inne för att renovera
eller bygga nytt hemma, på arbetsplatsen, genomföra nya anläggningar eller projekt!
Stabil produktion och distribution
Hittills har vi lyckats leverera utan väsentliga störningar, trots att underleverantörer i vissa fall till och
med stängt sina fabriker. Det beror till stor del på att vi har vår egen produktion och ett bra
säkerhetslager av underliggande material och artiklar. Vi är oerhört tacksamma över att kunna
konstatera att vi har liten andel sjukfrånvaro trots riktlinjer om att vara hemma vid sjukdomssymtom.
Det är viktigt för oss att fortsatt samarbeta med er kunder, leverantörer och samarbetspartners för
att minimera risker och störningar i verksamheten.
Skakig omvärld
Vi följer noga utvecklingen av den globala spridningen av coronaviruset liksom utvecklingen här på
vår hemmaplan, precis som många av er också gör. Vi lyssnar till myndigheternas beslut och vidtar
åtgärder i enlighet med dessa. Pandemin kommer sannolikt att få stora ekonomiska konsekvenser,
med lägre efterfrågan i många branscher. Det är omöjligt att säga hur stor påverkan blir eller hur
länge den kommer att pågå.
Med detta i åtanke är det avgörande att vi, under säkra former, också håller vår verksamhet igång.
Behovet av de VVS-produkter vi levererar finns kvar även när denna svåra tid ligger bakom oss.
Därför måste vi vara hjälpsamma, dra åt samma håll och behålla fokus.
Åtgärder som berör dig som kund
Vårt arbete är framför allt inriktat på att skydda och minska smittspridningen så att vi kan fortsätta
att producera och leverera produkter till er kunder. Några åtgärder vi arbetar med som kan komma
att påverka dig:
•
•
•

Om möten har organiserats, rekommenderar vi att dessa hålls digitalt.
När du som kund önskar ta emot besök av någon av våra, ska detta endast ske i mindre
sammankomster. Vi är lyhörda för både din och våra medarbetares trygghet vid mötet.
Vi tar inte emot besökare i våra fabriker tillsvidare.

Vi på Purus önskar att du får hålla dig frisk och hoppas att vi alla kommer tillbaka till en normal
vardag så snart som möjligt.
Ystad den 15 april 2020
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