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Korekta materiałowa cen zakupowych SANHA od 10.05.2021 

 

Szanowni Państwo, 
 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy kryzys związany z pandemią Covid-19 doprowadził do 
poważnego ograniczenia dostaw surowców oraz znacznego wzrostu ich cen na świecie. 
Dodatkowo nastapiło kolejne osłabienie się polskiego złotego. 
Ta sytuacja spowodowała wzrost cen zakupowych surowców do produkcji, w szczególności 
asortymentu ze stali nierdzewnej, stali węglowej, tworzyw sztucznych i dodatków do lutowania.  
W związku z czym dla zamówień począwszy od 10.05.2021 jesteśmy zmuszeni wprowadzić 
korektę materiałową warunków zakupowych dla niektórych grup produktowych.  
 
Zmiana warunków zakupowych odbędzie sie poprzez skorygowanie mnożników z aktualnej 
Oferty cenowej 2021 o wartości podane w załączonej tabelce. Kalkulacja nowego multi                       
z uwzględnieniem korekty materiałowej będzie widoczna na fakturze  
 
Taka forma zmiany ceny zakupu umożliwi nam bardzo szybkie wycofanie się z niej lub adekwatne 
dopasowanie jej wartości, w przypadku obniżania się ceny surowców w najbliższych dniach, 
tygodniach. 
 
Zmiana cen zacznie obowiązywać od 10 maja 2021 r. Do tego czasu warunki cenowe pozostają 
bez zmian.  Szczegółowy przegląd serii produktów, których zmiana będzie dotyczyć znajduje się 
w tabeli poniżej. 
 
Zastrzegamy realizację zamówień do wysokości nieprzekraczającej średnich miesięcznych 
wartości zamówień w skali roku. 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 

 

Janusz Garbera 

Dyrektor Handlowy 

Sanha Polska Sp. z o.o. 
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NiroSan®- złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej (Serie 
9000/17000/18000/19000)  

+3,00% 

NiroTherm®-złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej (Serie 
91000/98000) 

+3,00% 

Rury NiroSan, (Stal nierdzewna 1.4404/316L) +5,5% 

Rury NiroSan - ECO, (Stal nierdzewna 1.4404/316L) +5,5% 

Rury NiroSan F, (Stal nierdzewna 1.4521) +9,8% 

Rury NiroTherm, (Stal nierdzewna 1.4301/304) +4,5% 

PURAPRESS® +4,2% 

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

+4,2% 

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

+4,2% 

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

+4,2% 

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

+4,2% 

SANHA®-Therm (Seria 24000/28000/27000), złączki zaciskowe 
ze stali węglowej 

+6,0% 

Rury Sanha-Therm, (Stal węglowa) +14,0% 

Rury MultiFit-Flex/MultiFit-Flex protect/MultiFit-Flex ISO / 
MultiFit-PEX   

+10,0% 

Rury MultiFit-PERT +10,0% 

3fit®-Press (CuSi) złączki zaciskowe do instalacji wody pitnej i 
c.o. do połączeń z rurami Multi-Fit®-Flex 

+4,0% 

3fit®-Press (PPSU) złączki zaciskowe do instalacji wody pitnej i 
c.o. do połączeń z rurami Multi-Fit®-Flex 

+4,0% 

SANHA® Press Heat, Przyłącza grzewcze, zawory kulowe, 
rozdzielacze 

+5,0% 

SANHA®-Box +3,0% 

Ścienne panele grzewcze +3,0% 
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Seria 4000 - złączki lutowane z brązu +9,5% 

Seria 5000 - złączki lutowane z miedzi +9,5% 

Dodatki do lutowania 25,0% 

Złączki i przedłużki gwintowane z mosiądzu, gwinty wg DIN 
ISO 228 

+3,0% 

Złączki gwintowane z żeliwa  +10,0% 

Śrubunki i przyłącza do pomp ze stopów miedzi i mosiądzu  +3,0% 

Technika mocowań  +5,0% 

 


