Mówią, że jesień to czas zmian. U nas także zamiana!
Od 1 września 2018 roku, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności produktów oraz w związku
z optymalizacją procesów sprzedażowo-magazynowych w naszej firmie wprowadziliśmy kategoryzację produktów pod
marką steinwool ®.
W naszej ofercie znajdować się będą produkty pod marką steinwool® w czterech kategoriach:
A – sprzedaż wyłącznie na pełne kartony
B – sprzedaż na pełne kartony, z możliwością zakupu na mb za dodatkową opłatą
C – sprzedaż na mb wyłączeni na zamówienie
D – sprzedaż na pełne kartony, wyłącznie na zamówienie
PONIŻEJ PRODUKTY STEINWOOL® I ICH KATEGORYZACJA:


steinwool® Alu (wsa – otulina z wełny skalnej w płaszczu aluminiowym) – kategoria A, B, C szczegółowy wykaz
artykułów wg kategorii poniżej:
A
wsa-015-020
wsa-018-020
wsa-022-020
wsa-022-030
wsa-028-020
wsa-028-030
wsa-034-020
wsa-034-030
wsa-042-020
wsa-042-030
wsa-042-040
wsa-048-020
wsa-048-030
wsa-048-040
wsa-054-020
wsa-054-030
wsa-054-040
wsa-054-050
wsa-060-020
wsa-060-030
wsa-060-050
wsa-064-020
wsa-064-030
wsa-064-050
wsa-076-020
wsa-076-030
wsa-076-040
wsa-076-050
wsa-076-060
wsa-076-070
wsa-089-030
wsa-089-040
wsa-089-050
wsa-089-080
wsa-114-030

B
wsa-022-025
wsa-028-025
wsa-034-025
wsa-034-040
wsa-060-040
wsa-064-060
wsa-076-080
wsa-089-020
wsa-089-060
wsa-089-100
wsa-108-030
wsa-108-050
wsa-108-100
wsa-114-050
wsa-114-060
wsa-114-100
wsa-133-050
wsa-133-060
wsa-133-100
wsa-159-050
wsa-159-100
wsa-168-100
wsa-219-100

C
wsa-015-025
wsa-015-030
wsa-015-040
wsa-018-025
wsa-018-030
wsa-018-040
wsa-018-050
wsa-018-060
wsa-022-040
wsa-022-050
wsa-022-060
wsa-028-040
wsa-028-050
wsa-028-060
wsa-034-050
wsa-034-060
wsa-034-070
wsa-034-080
wsa-042-025
wsa-042-050
wsa-042-060
wsa-042-070
wsa-042-080
wsa-048-025
wsa-048-050
wsa-048-060
wsa-048-070
wsa-048-080
wsa-054-060
wsa-054-070
wsa-054-080
wsa-060-060
wsa-060-070
wsa-060-080
wsa-064-025

wsa-064-040
wsa-064-070
wsa-064-080
wsa-076-025
wsa-089-025
wsa-089-070
wsa-089-090
wsa-108-025
wsa-108-040
wsa-108-060
wsa-108-070
wsa-108-080
wsa-108-090
wsa-114-040
wsa-114-070
wsa-114-080
wsa-133-030
wsa-133-040
wsa-133-080
wsa-159-030
wsa-159-040
wsa-159-060
wsa-159-080
wsa-168-030
wsa-168-040
wsa-168-050
wsa-168-060
wsa-168-080
wsa-219-030
wsa-219-040
wsa-219-050
wsa-219-060
wsa-219-080



steinwool®



steinwool® PCV (wsp – otulina z wełny skalnej w płaszczu PCV) – kategoria D – wszystkie produkty w cenniku

(wsu – otulina z wełny skalnej bez płaszcza)

–

kategoria D – wszystkie produkty w cenniku

Wszystkie ceny oraz dostępne rozmiary produktów Steinwool znajdują się w naszym Katalogu Produktów, dostępnym na stronie
internetowej www.steinbacher.pl.
W przypadku szczegółowych informacji dotyczących w/w zmian prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym:
Region Centralny i Południowy Polski – Szczepan Bakalarz - +48 500 715 748, email: bakalarz.szczepan@steinbacher.pl
Region Północny Polski – Tomasz Rosa: +48 698 628 443, email: rosa.tomasz@steinbacher.pl

