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Żarów, 02.04.2021 

We are Thermaf lex ,  Tak ing care of  energy  and the env i ronment  

Szanowni Państwo, 

Miniony rok był zdominowany przez pandemię COVID-19. Chociaż trzecia fala wciąż trwa w 

wielu krajach, rozpoczęcie kampanii szczepień daje nadzieję, że uda nam się opanować sytuację w 

drugiej połowie roku. 

Z biznesowego punktu widzenia stajemy jednak przed nowymi wyzwaniami. Ze względu na 

złożoną mieszankę czynników, takich jak duży wzrost cen ropy naftowej, dostępne możliwości 

przetwarzania ropy w związku z zamknięciem dużej liczby fabryk, problemy z transportem, dostępność 

surowców na całym świecie znajduje się pod presją. 

W firmie Thermaflex notujemy ciągłe wzrosty cen surowców w przedziale od 40% do 60%. 

Powszechnie oczekuje się, że ta sytuacja nie ustabilizuje się szybko. 

Na początku tego roku nie zmienialiśmy naszych cen, licząc na stabilizację, chociaż koszty 

zaczęły wyraźnie rosnąć już pod koniec 2020 roku. Niestety tempo wzrostu kosztów było tak szybkie i 

znaczące, że jesteśmy zmuszeni zaktualizować nasze ceny, aby zrekompensować część podwyżek. 

Dlatego od 4 maja 2021 r. nasze ceny wzrosną następująco: 

- Wzrost o 7%: ThermaSmart PRO, ThermaEco, EcoLine, Ultra M, ThermaCompact, ThermaSmart 

ENEV-Q, ThermaCompact TF,  SpecialFoam (ThermaRod, profile), Preizolacja, blachy ALU. 

- Zwiększenie pozostałego asortymentu - jak poniżej: 

Izolacja kauczukowa - 5% otuliny i od 2-5% maty 

Izolacja solarna EPDM - 4% otuliny i maty 

Izolacja PUR – 10 % 

Akcesoria montażowe – w zależności od podwyżek naszych dostawców. 

 

Elektroniczną wersję nowego cennika otrzymają Państwo w kwietniu 2021 roku. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące zmian, proszę o kontakt z 

przedstawicielem Thermaflex lub działem obsługi klienta.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Cezary Naliwajek 

Sales and Marketing Manager Insulation Europe 


