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Mutfak davlumbazları için yeni fiyat listesi 

Katalog I, sayfa 3-81 - 1 Mayıs 2021'den itibaren geçerlidir 

Sevgili iş arkadaşları ve ortaklar, 

Şirketimizin tarihinin başlangıcından itibaren, her yılın ilkbaharında güncel bir fiyat listesi yayınlamak şirketimizin iyi b ir 

geleneği olmuştur. En son 1 Şubat 2020'de gerçekleşti. 

Bununla birlikte, son 12 ay, her birimize bu biçimde hiç kimsenin bilmediği yeni zorluklar sundu. Özellikle çelik gibi 

hammaddelerin tedarik fiyatları% 20 -% 50 artışlara tabidir. Ek olarak, bu tür malzemelere yönelik küresel talep, arzın birçok 

katıdır. Artan personel maliyetleri ve akaryakıt fiyatları da buna katkıda bulunmaktadır. 

Bu nedenle InoxAir olarak tedarikçilerimiz ve üreticilerimizle birlikte son 6 ayda tüm fiyat politikasının yanı sıra davlumbazlar, 

fanlar, boru malzemeleri, temizlik kutuları ve mobilyalara olan gerçek ihtiyacı detaylı bir şekilde analiz ettik. 

Bu incelemeler ve müşterilerimizin menfaatlerine yönelik zorlu görüşmeler neticesinde, yeni 2021 fiyat listesi ile tüm 

ürünlerde sabit oran artışlarından vazgeçmemizi sağlayacak tamamen yeni bir fiyat hesaplaması kurmayı başardık. 

Her bir cihaz, rekabet, üretim, nakliye ve garanti açısından yeniden değerlendirildi ve yeniden fiyatlandırıldı. Sonuç olarak, 

belirli ürünlerin satış fiyatını %22'nin çok üzerinde düşürmeyi başardık. 

"Atık hava davlumbazları" katalog programı için (katalog I, sayfa 3-81), 1 Mayıs 2021'den itibaren yeni satış fiyatları 

geçerlidir ve şu anda web sitemizde "https://www.inoxair.de/de/downloads". 

Bu yeni fiyat listesinde, ECO-Line davlumbazlardaki tüm ürünlerin %46'sından fazlası ve PROFI-Line 

davlumbazlardan %11'den fazlası fiyatı düşürülmüştür. Bu, tüm davlumbazların neredeyse %20'si için toplam liste fiyatı 

indirimi sağlar. 

Gelecekte de mümkün olan en iyi ve güvenilir hizmeti, aynı zamanda mümkün olan en hızlı uygulama için her zaman çaba 

göstereceğiz. Gelecekte size yüksek kaliteli ürünlerimizi tedarik etmeyi dört gözle bekliyoruz. 

İyi bir iş birliğinin devam etmesi için sabırsızlanıyoruz! 

İçtenlikle 

 

 

René Bruder Michael Thaler 
- Geschäftsführer - - Verkaufsleiter - 

Not: 

Önümüzdeki birkaç hafta içinde fanlar, boru malzemeleri, temizlik kutuları ve mobilyalar için kalan fiyat listelerini size 

kademeli olarak sunacağız. O zamana kadar bu ürün grupları için fiyat değişikliği olmayacak. 

http://www.inoxair.de/

