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Orzesze, 14.09.2020 

Szanowni Państwo,  

pierwsza połowa 2020 roku była dla nas wszystkich czasem szczególnym. Pandemia koronawirusa 

sprawiła, że musieliśmy się zatrzymać, może nie dosłownie, ponieważ naszej firmie udało się nie 

wstrzymywać produkcji. Był to jednak odpowiedni moment na analizę dotychczasowej oferty  

i wprowadzenie zmian, które mają na celu udoskonalenie istniejącego katalogu produktów.  

Cieszymy się, że nasza nowa oferta, która wystartowała w ubiegłym roku, tak bardzo się 

Państwu spodobała. Od początku monitorowaliśmy zachowania naszych Klientów, by wyłapać te 

elementy, których modyfikacja umożliwiłaby osiągnięcie zarówno nam jak i Państwu jeszcze lepszych 

wyników sprzedażowych. Tworzymy produkty, których celem jest zapewnienie najwyższego komfortu 

snu Klientom, dlatego nie boimy się wprowadzać zmian, dzięki którym nasze materace będą jeszcze 

lepiej wpasowywały się w potrzeby przyszłych użytkowników. 

W związku z zaobserwowanymi tendencjami poszerzyliśmy kolekcję materacy 

rehabilitacyjnych o pięć nowych modeli. Materace Cora, Enyo, Fides, Julia i Niobe zostały 

zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych jako materace rehabilitacyjne. Od 21.09.2020 produkty te będą sprzedawane z obniżoną, 

8% stawką podatku VAT. Wymienione materace zostały oznaczone w ofercie odpowiednią ikoną  

w postaci krzyżyka, tak by Klienci mogli wyróżnić modele rehabilitacyjne od pozostałych produktów. 

Zdecydowaliśmy się wycofać z oferty następujące produkty: materace Bella, Dione, Pulse 

Supreme, Pure Dream, pokrowce: Paint Cotton, Spin i Spinner, a także poduszki: Pure i Shadow. 

Jednocześnie zmieniliśmy konstrukcję materaca XL, który teraz będzie występował pod nową nazwą: 

XL Twin. Wykonane modyfikacje umożliwiły nam również znaczne obniżenie jego ceny, bez 

jakiejkolwiek zmiany jakości. Zmodyfikowaliśmy też pokrowce dla materacy posłaniowych i materaca 

dziecięcego Klio. Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian zostały umieszczone  

w załączonej do pisma Tabeli zmian w ofercie Janpol. Równocześnie przypominamy, że 01.06.2020 do 

oferty wprowadziliśmy dwa nowe model materacy: Moon i Helio, a 14.08.2020 z katalogu zostały 

wycofane stelaże Patria I i Patria II oraz materac posłaniowy Squareflaex. 

Wzrost cen na rynku surowców spowodował konieczność nieznacznego podniesienia cen 

naszych materacy, z wyjątkiem modelu XL. Podwyżka ta pozwoliła nam zachować dotychczasową 

jakość produktów, a szczegółowe ceny poszczególnych modeli znajdą Państwo w załączonym 

cenniku.  

Jesteśmy przekonani, że odświeżona oferta pozwoli na zacieśnienie naszej współpracy,  

a wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na obustronne relacje. Oferta wchodzi w życie z dniem 

21.09.2020. Wszystkie zamówienia złożone od 21.09.2020 będą realizowane zgodnie  

z modyfikacjami zamieszczonymi w załączonej tabeli. Zamówienia złożone przed podaną datą 

realizowane będą zgodnie z ofertą obowiązująca w dniu złożenia zamówienia. 21.09.2020 oferta 

zostanie opublikowana na naszej stronie www.janpol.pl. Zmieniony katalog produktów będzie 

dostępny do Państwa dyspozycji z początkiem października. Pracownicy naszego Działu Wsparcia 

Sprzedaży oraz Opiekunowie Regionalni pozostają do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.  

Z poważaniem, 

Marek Kubot – Dyrektor Sprzedaży 
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Tabela zmian w ofercie Janpol. 

Zmiany dostępne w tabeli obowiązują od 21.09.2020. Zamówienia złożone od tego dnia będą 

realizowane zgodnie z ustalonymi modyfikacjami. W tabeli zostały zamieszczone wyłącznie produkty, 

których dotyczą zmiany. Tabela nie uwzględnia zmiany cen.  

Nazwa produktu Zastosowane zmiany 

Materac Pulse Supreme wycofany 

Materac Fides materac rehabilitacyjny, zmieniona stawka VAT 

Materac Roma 
zmiana pokrowca standardowego: pikowany pokrowiec Biox, zmiana 
pokrowca zamiennego: pikowany pokrowiec Lino 

Materac Lotis 
zmiana pokrowca standardowego: pikowany pokrowiec Lino, zmiana 
pokrowca zamiennego: pikowany pokrowiec Biox 

Materac Rosalia 
zmiana pokrowca standardowego: pokrowiec pikowany Lino, zmiana 
pokrowca zamiennego: pikowany pokrowiec Biox 

Materac Dione wycofany 

Materac XL 

zmiana nazwy: XL Twin, zmiany konstrukcyjne: zmiana parametrów          
i wysokości pianki znajdującej się w dolnej części materaca, zmiana 
pokrowca na pokrowiec pikowany Grey z taśmą wentylacyjną oraz 
zastosowanie oddzielnego, niezależnego pokrowca Grey do materaca 
posłaniowego 

Materac Pure Dream wycofany 

Materac Enyo materac rehabilitacyjny, zmieniona stawka VAT 

Materac Julia 
materac rehabilitacyjny, zmieniona stawka VAT, zmiana pokrowca 
standardowego: pokrowiec Tencel 

Materac Hebe zmiana pokrowca standardowego: pokrowiec Tencel 

Materac Bella wycofany 

Materac Cora materac rehabilitacyjny, zmieniona stawka VAT 

Materac Niobe materac rehabilitacyjny, zmieniona stawka VAT 

Materac Klio 
zmiana pokrowca standardowego na pokrowiec Smart pikowany              
z czerwonym zamkiem, brak pokrowca zamiennego 

Posłaniowy Latex 
zmiana pokrowca: pokrowiec Smart/ Antyslip - dolna warstwa pokrowca 
z powłoką antypoślizgową 

Posłaniowy Termoelastyczny 
zmiana pokrowca: pokrowiec Smart/ Antyslip - dolna warstwa pokrowca 
z powłoką antypoślizgową  

Posłaniowy Pianka 
zmiana pokrowca: pokrowiec Smart/ Antyslip - dolna warstwa pokrowca 
z powłoką antypoślizgową  

Poduszka Shadow wycofana 

Poduszka Pure wycofana  

Pokrowiec Paint Cotton wycofany 

Pokrowiec Spin wycofany 

Pokrowiec Spinner  wycofany  

 


