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SANUTAL,
uw flexibele partner
voor innovatieve projecten.
Prijzen en betalingen
•
•
•
•
•

Alle prijzen zijn brutoprijzen vermeld in € / stuk excl. BTW
De prijzen in de catalogus zijn bindend en steeds geldig bij discussie
Betaling: 30 dagen einde maand of contant: -1%
Bij laattijdige betalingen, hebben wij het recht de lopende orders ‘on hold’ te plaatsen zonder voorafgaand bericht
Bij lengtes van minder als 1m, wordt de prijs per meter aangerekend.

Algemeen
• Wij bevelen u aan dit product te beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden
daar koudgewalst materiaal gevoelig is aan roestvorming.
• Eventuele klachten moeten binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk of per mail gemeld worden
• Garantievoorwaarden kan u terugvinden op onze website www.sanutal.be

Verzending en levering
•
•
•
•
•
•

Franco levering in België vanaf 1.000 euro
Transportkosten bij levering < 1.000 euro van 100 euro
Franco levering in Nederland vanaf 2 kratten
Transportkosten bij levering < 2 kratten van 100 euro
Leveringen buiten België en Nederland gebeuren in overleg
Leveringtermijn: 10 werkdagen tenzij anders vermeld

Bestellingen
•
•
•
•

Tussentijdse wijzigingen en/of modelveranderingen kunnen geschieden zonder voorafgaand bericht
Een bestelling die in productie zit en geen stockartikel is, kan niet worden geannuleerd
Orders die in picking zitten, kunnen niet aangepast worden
Specifieke lengtes zijn mogelijk per afname van minimum 2 kratten per diameter met 1 specifieke lengte.

Contact binnen Sanutal
•
•
•
•

Algemene informatie: info@sanutal.be
Orders en klachten: orders@sanutal.be
Boekhouding en betalingen: factuur@sanutal.be
Offerte aanvraag: matthias@sanutal.be

Onze afdelingen:
SANUTAL classic:
aansluitsystemen voor verwarming en sanitair
SANUTAL air:
Ventilatiekanalen en toestellen
SANUTAL concrete: bekistingsbuizen
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Bekistingsbuizen
Vaste bekistingsbuis

Lengte: standaard 5m - dikte 0,2mm
Inwendige Uitwendige
Art.nummer
Ø [mm]
Ø [mm]

Aantal
/ rack*

50

55

100.B050.05

259

63

68

100.B063.05

248

65

70

100.B065.05

232

80

85

100.B080.05

156

Andere diameters verkrijgbaar op aanvraag.
*Aantal buizen / rack (standaar lengte = 5m)

Flexibele bekistingsbuis

Lengte: standaard 5m - dikte 0,14mm
Inwendige Uitwendige
Art.nummer
Ø [mm]
Ø [mm]

Aantal
/ rack*

50

55

100.F050.05

259

65

70

100.F065.05

232

80

85

100.F080.05

156

100

105

100.F100.05

95

Andere diameters verkrijgbaar op aanvraag.
*Aantal buizen / rack (standaar lengte = 5m)

PVC stoppen
Ø
[mm]

Aantal per
verpakking

Art.nummer

50

500

100.BSTOP050

63

500

100.BSTOP063

65

500

100.BSTOP063

68

500

100.BSTOP063

80

500

100.BSTOP085

85

500

100.BSTOP085

Enkel verkrijgbaar per verpakkingseenheid.
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SANUTAL concrete - Herentalsesteenweg 85 - 2280 Grobbendonk
T : +32 (0)3 355.21.00
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