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Vi ønsker med dette å gi dere en statusoppdatering fra TROX Auranor Norge AS.

Først og fremst kan vi informere om at vi fortsatt ikke har noen sykdomstilfeller hos oss som skyldes Corona-
viruset. Alle jobber som normalt, og produksjonen går for fullt. Alle som har hatt hjemmekontor er på plass
igjen, og vi opprettholder de ekstraordinære hygienetiltak og rutiner som er iverksatt for å unngå
smittespredning i bedriften.

Til tross for noe støy i markedet har vi valgt å ikke øke våre priser. Vi må som alle andre overvåke situasjonen
kontinuerlig, men denne løsning og strategi vil ikke bli tatt opp til ny vurdering før tidligst etter fellesferien. For å
utligne valutakursen har vi vært nødt til å finne besparelser i egen organisasjon og akseptere litt lavere resultat
på bunnlinjen.

Vi er selv byggherre for tiden, og forstår svært godt hvor kritisk det er med prisendringer i en
prosjektfase.

Vår policy om å ikke ta imot returvarer grunnet Corona vil nå utgå, og vi åpner opp for standard retur som
beskrevet i våre salgs- og leveringsbetingelser. Vi ber alle som har returvarer om å ta kontakt med oss, slik at
vi får gjennomført dette på en strukturert og ryddig måte.

Ingen i TROX Auranor har ligget på latsiden de siste månedene og vi har både utviklet, redesignet og lansert
produkter. En nordisk modell
VAV-spjeld TVE er nå klar for markedet og all dokumentasjon blir fortløpende lagt ut på
hjemmesiden. De første spjeldene er allerede solgt i Danmark med god respons.

Takk for et godt samarbeid i en spesiell tid, vi ønsker dere en riktig god sommer.

Med vennlig hilsen
TROX Auranor Norge AS

Peter Sønderskov
Adm.dir
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