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Grudzień 2018 

Do naszych partnerów handlowych     

 

Zmiana cen katalogowych SANHA na rok 2019 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, iż od od 1 lutego 2019 r. obowiązywać będzie nowy cennik naszych produktów.                   
Ceny poszczególnych grup produktowych zmienią się w następujący sposób: 

 

Złączki serii 9000 - NiroSan® Press złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej 1.4404/316L do 

instalacji wody pitnej 
,+4,7% 

Rury serii 9000 - NiroSan®,  rury ze stali nierdzewnej gatunku 1.4404/316L +3,5% 

Rury serii 9600  - NiroSan® ECO, rury ze stali nierdzewnej gatunku 1.4404/316L o zreduko-

wanej grubości ścianek do wody pitnej i c.o. 
+3,5% 

Rury serii 9700 - NiroSan® F,  rury ze stali nierdzewnej gatunku 1.4521 +3,5% 

Rury serii 9500 - NiroSan®,  rury ze stali nierdzewnej gatunku 1.4404/316L,  w sztangach 3 m +3,5% 

Złączki serii 18000 - NiroSan® Press Industry, złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej 

1.4404/316L do instalacji przemysłowych i wysokich temperatur 
+4,7% 

Złączki serii 19000 - NiroSan® SF, złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej 1.4404/316L wolne 

od silikonu do zastosowań przemysłowych 
+4,7% 

Rury serii 19000  - NiroSan® SF,  rury ze stali nierdzewnej gatunku 1.4404/316L, odtłusz-

czone, pakowane pojedynczo 
+3,5% 

Złączki serii 91000 - NiroThem® Press, złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej 1.4301/304 do 

chłodnictwa , sprężonego powietrza, c.o. oraz przemysłu 
+3,5% 

Złączki serii 98000 - NiroTherm® Industry, złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej 1.4301/304  

do zastosowań przemysłowych i wysokich temperatur 
+3,5% 

Rury serii 9100  - NiroTherm®,  rury ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301/304 zredukowanej 

grubości ścianek do chłodnictwa , sprężonego powietrza, c.o. oraz przemysłu 
+3,5% 

Seria 6000 - SANHA® Press, złączki zaciskowe z miedzi do instalacji wody pitnej i c.o. +4,8% 

Seria 10/11000 - SANHA® Press Gas, złączki zaciskowe z miedzi i stopów miedzi do instalacji 

gazowych 
+4,8% 

Seria 12/13000 - SANHA® Press Solar, złączki zaciskowe z miedzi i stopów miedzi do instala-

cji solarnych i sprężonego powietrza 
+4,8% 

Seria 16000 - SANHA® Press Chrom, złączki z miedzi i stopów miedzi, chromowane +4,8% 

Złączki serii 24000 - SANHA® Therm, złączki zaciskowe do c.o. (tylko w obiegach zamknię-

tych), do instalacji wody lodowej i sprężonego powietrza 
+3,5% 

Rury serii 24000 - SANHA® Therm, rury ze stali węglowej 1.0034 do c.o., sprężonego powie-

trza, chłodnictwa (obiegi zamknięte), stosowane ze złączkami serii 24000 
+3,5% 

Rury serii 24500 - SANHA® Therm, rury ze stali węglowej 1.0034 w sztangach po 3m, stoso-

wane ze złączkami serii 24000 
+3,5% 

Rury serii 24000-DZ - SANHA® Therm-DZ, rury ze stali węglowej 1.0034 obustronnie ocynko-

wane 
+3,5% 
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Złączki seria 28000 - SANHA® Therm Industry, złączki zaciskowe do instalacji solarnych i 

przemysłowych 
+3,5% 

Złączki 3fit®-Press (serie 25000 i 35000) +3,5% 

Rury MultiFit® (serie 23000, 23100, 23200B, 23200R, 23300, 23400, 23500) +3,5% 

Ścienny panel grzewczo-chłodzący +5,5% 

Rozdzielacze i zestawy pompowe +3,5% 

SANHA® Press Heat, przyłącza grzewcze +3,5% 

SANHA® Press Heat, zawory kulowe +3,5% 

Seria 4000 - złączki lutowane z brązu +4,8% 

Seria 5000 - złączki lutowane z miedzi +4,8% 

Seria 29000 - złączki lutowane z miedzi do chłodnictwa i klimatyzacji Sanha Ref HP +4,8% 

Dodatki do lutowania - luty, pasty +4,8% 

Seria 3000 - PURAFIT - złączki gwintowane +7,5% 

Złączki gwintowane z mosiądzu, gwinty wg DIN ISO 228 +3,5% 

Przedłużki z mosiądzu, gwinty wg DIN ISO 228 +3,5% 

Złączki gwintowane z żeliwa czarne i ocynkowane +3,5% 

Nyple i mufy rurowe ze stali węglowej czarne i ocynkowane +3,5% 

Narzędzia zaciskowe do złączek systemowych, narzędzia tnące, gradujące i kalibrujące +3,5% 

Złączki do spawania +3,5% 

Śrubunki i przyłącza do pomp +3,5% 

Technika mocowań +3,5% 

Kołnierze luźne +3,5% 

Skrzynki montażowe podtynkowe +3,5% 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Janusz Garbera 

 

Dyrektor Handlowy 
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