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Do naszych partnerów handlowych      

  

Zmiana cen katalogowych SANHA od 01.04.2021 r. 

Szanowni Państwo,  

Niestety ceny surowców, w szczególności miedzi i stopów miedzi, wzrosły w ostatnich 

miesiącach niezwykle znacząco . Rozwój sytuacji na giełdach metali zmusza nas do 

korekty cen niektórych grup  produktowych. 

Przy tej okazji dla serii 24000/28000/DZ – Sanha Therm , serii 4000/5000 – złączki   

lutowane oraz serii 6000/8000/10000/11000/12000/13000 – Sanha Press, zostały 

zmienione cenniki poprzez obniżenie cen katalogowych . W przypadku serii 4000/5000 

dokonaliśmy korekty cenowej wybranych pozycji w oparciu o ceny rynkowe i koszty 

produkcji. Oferty dopasowane do nowych cen katalogowych wraz z nowym cennikiem 

zostaną przesłane do 1 kwietnia 2021. 

 

Zmiana cen zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r. Do tego czasu warunki cenowe 

pozostają bez zmian. Szczegółowy przegląd zmian w odpowiednich seriach można  

znaleźć w poniższej tabeli. 

 

  

Seria 8000 - PURAPRESS, złączki zaciskowe do instalacji wody pitnej i c.o. 6,8% 

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

6,8% 

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

6,8% 

Seria 12/13000 - SANHA® Press Solar, złączki zaciskowe z miedzi i sto-
pów miedzi do instalacji solarnych i sprężonego powietrza 

6,8% 

Seria 16000 - SANHA® Press Chrom, złączki z miedzi i stopów miedzi, 
chromowane 

6,8% 

Złączki serii 25000 - 3fit®-Press z Pb-free i  serii 35000 - 3fit®-Press z 
PPSU, złączki zaciskowe do instalacji wody pitnej i c.o. do połączeń z rurami 
MultiFit®-Flex 

4,8% 
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Sąd  Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej 

we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego  

Rozdzielacze  4,8% 

SANHA® Press Heat, przyłącza grzewcze 4,8% 

SANHA® Press Heat, zawory kulowe 4,8% 

Seria 4000 - złączki lutowane z brązu 9,3% 

Seria 5000 - złączki lutowane z miedzi 9,3% 

Seria 29000 - złączki lutowane z miedzi do chłodnictwa i klimatyzacji Sanha 
Ref HP 

8% 

Seria 3000 - PURAFIT - złączki gwintowane 7,1% 

Złączki gwintowane z mosiądzu, gwinty wg DIN ISO 228 7,1% 

Przedłużki z mosiądzu, gwinty wg DIN ISO 228 7,1% 

Złączki do spawania 9,3% 

Śrubunki i przyłącza do pomp ze stopów miedzi i mosiądzu 7,1% 

Kołnierze luźne 7,1% 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Janusz Garbera 

Dyrektor Handlowy 
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