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A XSYS implementa um aumento de preços na gama de produtos nyloflex®  
  
Estugarda, Alemanha. 14 de janeiro de 2022 – Durante 2021, o aumento de preços atingiu níveis sem 
precedentes, afetando todas as empresas e os respetivos fornecedores no setor da impressão. Até ao 
momento presente, a XSYS tem conseguido assegurar o fornecimento das principais matérias-primas e 
aceder a redes de distribuição absorvendo esta inflação de custos através de diversas iniciativas e projetos 
de redução de despesas, bem como de melhorias tecnológicas e outros ganhos ao nível da eficiência.  
 
Agora que entramos em 2022, a inflação de custos continua a passar de fornecedor para fornecedor e o 
impacto está a surgir de várias direções: 
 

• Estão a ser cobrados aumentos de preços de dois dígitos por parte dos fornecedores de 
matérias-primas.  

• Os preços da energia dispararam, o que resulta num aumento significativo nos custos de 
produção da XSYS, bem como em preços mais altos por parte dos fornecedores. 

• Os custos de transporte e de expedição para os clientes aumentaram e continuam a aumentar, o 
que também está a afetar o custo do fornecimento de matérias-primas. 

 
Neste momento, não existem sinais de que a inflação comece a retrair em breve. Por esse motivo, a 
XSYS irá atenuar o impacto através da implementação de um aumento de preço de 6% na gama de 
produtos nyloflex® a partir do dia 1 de fevereiro de 2022. 
 
“A nossa prioridade continua a ser, como sempre, a oferta de um fornecimento constante e fiável de 
produtos aos nossos clientes, independentemente das atuais condições de mercado. Naturalmente, 
iremos manter todo o nosso apoio com assistência técnica e produtos de qualidade durante este período 
desafiante, para que os nossos clientes possam continuar a servir os respetivos clientes,” afirmou Friedrich 
von Rechteren, Global Commercial VP na XSYS. “Além disso, a XSYS irá investir em mais projetos e 
iniciativas de elevada eficiência, concebidas para combater a inflação sempre que possível.” 
 
 
SOBRE A XSYS 
A XSYS foi concebida para abrilhantar a indústria da impressão, bem como a vida dos seus clientes e 
colegas, com recurso a produtos e serviços brilhantes para garantir resultados de impressão brilhantes e 
sucesso empresarial. Combina sob o mesmo teto marcas de flexografia e tipografia tão conhecidas como 
a nyloflex®, Xpress, nyloprint®, nylosolv®, rotec®, FlexoExpert, ThermoFlexX, Catena, TFxX e Woodpecker, 
para fornecer uma solução completa de pré-impressão para flexografia e tipografia. 
 
Com sede em Estugarda, Alemanha, a XSYS tem operações em mais de 37 locais espalhados pelo mundo 
e continua a ser um dos maiores fornecedores mundiais com oferta de soluções de pré-impressão para 
flexografia e tipografia, incluindo chapas, mangas, processadores, soluções de fluxo de trabalho e serviços 
profissionais especializados concebidos para ajudar estas indústrias a progredirem com maior inovação, 
melhoria na produtividade e redução da pegada ambiental. 
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