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Aggódik, hogy víz, gáz-, fűtés és klímaszereléshez a fittingek ára emelkedik a szerelési
szezon előtt? Mi nem emelünk árat! Vásároljon német SANHA® fittingeket 2009-es
áron...!        

  

A SANHA® német szerelvénygyár több mint 50 éves tapasztalattal és innovációval van jelen az
épületgépészeti piacon, termékei számos nemzetközi minőségi tanúsítvánnyal (WRAS/WRc,
Advantica, British Gas), valamint a Magyarországon érvényes ÉMI-engedéllyel is rendelkeznek.
A Cu-Technik Kft. már 15 éve forgalmazza a SANHA ® egyre bővülő választékú
termékeit, vásárlóink legnagyobb megelégedésére.

  

Széles termékpaletta

  

A SANHA® termékei a legkisebb átmérőtől (ø6mm) a legnagyobb átmérőig (ø108mm, vagy
efelett) rendelkezésre állnak, szinte minden termékcsoportban, így mind az ipari, mind pedig a
lakossági igényeket kielégítik.

  

Mindegy, hogy ivóvíz-, fűtés-, gáz-, szolár-, olaj- vagy sűrített levegős rendszert szerel, a
SANHA-fittingek minden területen kiváló megoldást nyújtanak.
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Termékpalettájukból a magyar piacon jelen vannak:        -  Forrasztható vörösréz fittingek víz, gáz, fűtés, szolár és klímaszereléshez.      -  SANHA®-Press – Préselhető vörösréz fittingek víz, gáz, fűtés és szolár szereléshez.      -  Menetes sárgaréz forraszvégek víz, gáz, fűtésszereléshez.      -  SANHA-Term – Szénacél cső és fittingek fűtés, hűtés és technikai gázszereléshez.    Emellett a következő termékek bevezetése a magyar piacra folyamatban van:        -  Ólommentes szilikonbronz menetes és prés fittingek víz és fűtésszereléshez – aSANHA ® már felkészült a sárgaréz fittingek kiváltására a2013-tól érvényes EU szabvány szerint.       -  NiroSan® nemesacél cső és press idomok – gáz és fűtésszereléshez.      -  3-fit Push® saját szabadalmú toldó idomok ötrétegű és műanyag-bevonatosrézcsőhöz  (pl. Q-Tec, Cusmart, Cuproterm CTX) – ivóvíz-, fűtés-,klímaszereléshez és üzemi felhasználásra.     30 év garancia!  Minden SANHA-szerelvény gyártási hibáira 30 év garanciát vállal a SANHA®, amennyiben másgyártók tanúsított csőrendszereivel és a SANHA által kiadott szerelési útmutatónak megfelelőenszerelték be.  Teljes kompatibilitás  A SANHA®-Press idomok minden gyakori, M-MM típusú fémcsatlakozásokhoz alkalmazottpréspofával és szerszámmal préselhetőek (Rothenberger, Geberit, Viega, Yorkshire), így nincsszükség újabb présszerszámra.  A SANHA® forgalmaz présgépet is, amit meg lehet vásárolni, illetve napi díjas alapon aCu-Technik Kft.-nél bérelni is lehet.  Versenyképes árak  A SANHA® szerelvények árai igen kedvezőek, az idei év áremelési hullámai nem érintették ajelenleg forgalmazott palettát. A Cu-Technik Kft. – a weblapján feltüntetett kondíciók mellett –legalább 2010. június 30-ig tartja a tavalyi árakat!    Ha nem hiszi, hogy mindez igaz lehet, próbálja ki!  SANHA® termékbemutatót szervezünk 2010. május 12-én, 13-16 óráig a Cu-Technik Kft.székhelyén (1106 Budapest, Tarkarét u. 2/b.). A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhozkötött. A jelentkezési lapot letölthetik weblapunkon (Letöltések menüpont alatt) vagy itt: SANHA jelentkezési lap.    Ha ez az időpont nem felel meg, hívja kollegánkat és előre egyeztetett időpontban ingyenesszaktanácsadással és termékbemutatóval állunk rendelkezésükre, akár csoportoknak is!    Érdeklődni lehet    Cu-Technik Kft. – A SANHA® magyarországi nagykereskedője  cu-tech@cu-technik.hu  Telefon/fax: (1) 339 5007  web: www.cu-technik.hu
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