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Korekta cen zakupowych SANHA od 25.06.2021

Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją jaka panuje na rynku surowców wykorzystywanych do produkcji naszego
asortymentu, musimy wprowadzić kolejną korektę cennika na wybrany asortyment.
Nowy cennik zacznie obowiązywać od 25 czerwca 2021 r. 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.

NiroSan®- złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej (Serie
9000/17000/18000/19000)

+2,00%

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

+2,00%

Rury NiroSan, (Stal nierdzewna 1.4404/316L)

+3,00%

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

+3,00%

Rury NiroSan F, (Stal nierdzewna 1.4521)

+3,00%
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Rury NiroTherm, (Stal nierdzewna 1.4301/304)

+3,00%

PURAPRESS®

+5,00%

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

+5,00%

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

+5,00%

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

+5,00%

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

+5,00%

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

+8,00%

Rury Sanha-Therm, (Stal węglowa)

+16,00%

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

+2,00%

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

+5,00%

Seria 29000 – złączki lutowane z miedzi RefHP do chłodnictwa
i klimatyzacji

+5,00%

Dodatki do lutowania

+6,00%

Seria 3000 – PURAFIT – złączki gwintowane

+10,00%

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

+5,00%

Złączki gwintowane z żeliwa

+5,00%

Nyple i mufy rurowe ze stali węglowej czarne i ocynkowane

+10,00%

Złączki do spawania

+17,00%

Śrubunki i przyłącza do pomp ze stopów miedzi i mosiądzu
i żeliwa

+10,00%

Kołnierze luźne

+17,00%
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