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Thermaflex Izolacji Sp. z.o.o. 

 

Żarów, 31.01.2022 
 
 

INFORMACJA O ZMIANIE CENNIKA  
 

Szanowni Państwo, 
 

Rosnące koszty surowców, energii oraz transportu bezpośrednio przekładają się na koszt 

wytworzenia naszych wyrobów. W związku z obecną sytuacją zmuszeni jesteśmy dokonać korekty obecnego 

cennika naszych wyrobów od 1 marca 2022. 

Poniższa tabela przedstawia zmiany % w stosunku do obecnych cen: 
 
 

Produkty   ↑ % 

izolacje polietylenowe (cały asortyment, w tym profile oraz usługa preizolacji) 7% 

izolacje kauczukowe 20,5% 

powłoka Alu 16% 

izolacje PUR (pianka półsztywna) ok. 19,5%  

kolana i osłony PUR (pianka półsztywna) 15% 

PUR izolacje i kolana (pianka twarda) 26% 

izolacje z wełny 19-23% 

przewody grzewcze  7%-27%  

akcesoria min 7%  

 koszty transportu Od 01.01.2022 

mały karton 21 pln 

duży karton 30 pln 

 

Zamówienia złożone oraz potwierdzone przez Thermaflex do dnia 28 lutego będą realizowane na 

obecnych warunkach. Wszystkie zamówienia złożone od 01 marca 2022 będą realizowane przy 

uwzględnieniu nowego cennika. 

              Najnowszy katalog naszych wyrobów będzie zamieszczony na naszej stronie internetowej 

www.thermaflex.com, nowe cenniki zostaną przesłane Państwu wkrótce na adres email. 

              Liczymy na dalszą owocną współpracę i zapewniamy, iż najwyższa jakość dostarczanych Państwu 

wyrobów i usług niezmiennie jest naszym priorytetem. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt 

z naszymi Przedstawicielami Regionalnymi. 
 

Z wyrazami szacunku, 

 
Cezary Naliwajek 

Sales & Marketing Manager Insulation Europe 

http://www.thermaflex.com/
mailto:biuro@thermaflex.com
http://www.thermaflex.com/
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Thermaflex Izolacji Sp. z.o.o. 

 

Żarów, 31.01.2022 
 

 
PRICELIST CHANGE ANNOUNCEMENT 

 

Dear Customers, 

 
Growing costs of raw materials, energy and transport directly translate into the rising production 

costs. Due to the current situation, we are forced to correct the price lists of our products from March 1, 

2022. 

The table below shows the % changes: 
 

Product ↑ % 

PE insulation (including profiles and preinsulation service) 7% 

Rubber insulation 20,5% 

Alu coating 16% 

PUR Insulations – tubes of semi-rigid PUR foam in PVC coat ≈ 19,5%  

PUR Insulations – elbows of semi-rigid PUR foam in PVC coat 15% 

PUR Insulations – tubes and elbows of hard PUR foam in PVC coat 26% 

Mineral wool insulation 19-23% 

Heating cables  7%-27%  

Accessories min 7%  

 

              Orders placed and confirmed by Thermaflex by February 28 will be delivered according to the current 

terms and prices. All orders placed from March 1, 2022 will be processed according to the new price lists. 

              The latest catalog of our products will be posted on our website www.thermaflex.com, new pricelists 

will be sent to you soon. 

              We hope for further fruitful cooperation and we assure that the highest quality of delivered products 

and services is invariably our priority. If you have any questions or concerns, please contact our Regional 

Representatives. 

 

Yours faithfully, 

 

 

 

 

Cezary Naliwajek 

Sales & Marketing Manager Insulation Europe

http://www.thermaflex.com/
mailto:biuro@thermaflex.com


 

 

 


