
                    Katowice 17.10.2022.           

Do :           Partnerzy Handlowi firmy Delta. 

Dotyczy:   Katalog drzwi Delta edycja 4 / 2022 – ważny od 24.10.2022. 

        Szanowni Państwo !

    Informujemy, że z dniem 24.10.2022 zacznie obowiązywać ważność katalogu Delta edycja 4 / 2022.           
Oto jego najistotniejsze zmiany:

1. Model UNIVERSAL 56SH – zastąpi dotychczasowy model 56S.                                                               
- Różnica polega na zastosowaniu zamków hakowych ZLGH klasy 6 w zamian za zamki 3 ryglowe klasy 3  
  stosowane w dotychczasowym modelu. Dla uzyskania  klasy RC2 wystarczy zastosowanie za dopłatą 50,00 pln 
   szyldów TG19INOX                                                                                                                                                  

– Do wyczerpania stanów magazynowych będzie nadal prowadzona sprzedaż dotychczasowej wersji.

2. Model MASTER 56KR/KRH – ich sprzedaż będzie prowadzona do wyczerpania stanów magazynowych su-
rowców do produkcji. Cena tego modelu w okresie wyprzedaży będzie wynosić 2.190,00 PLN netto, czyli o 
150,00 PLN mniej niż dotychczas. Model MASTER 56KR / KRH zostanie zastąpiony nowym modelem MA-
STER 68KL (pogrubiony, z lepszą akustyką i 5-cio punktowym zamkiem ), o czym piszemy poniżej.
Wizualnie różnicę w systemie zamków można zobaczyć na str. 14 i 24 katalogu. 

3. Model MAGNUM 56K 

- Cena tego modelu zostaje obniżona o 100,00 PLN netto !!!
– Wprowadzamy do oferty 2 nowe kolory :  DĄB GRANDSON oraz WINCHESTER
– Zdjęcie drzwi w całkowicie nowym kolorze DAB GRANDSON znajduje się na 1 stronie katalogu Delta 

4/2022.

4. Model MAGNUM 58K – cena tego modelu zostaje obniżona o 100,00 PLN netto !!!

5. Model SPECIAL 68SL  - zastąpi dotychczasowy model SPECIAL 68S. Różnica polega na zastosowaniu 
zamka listowego hakowego ZLG o 5 punktach zaczepienia ościeżnicy. Wizualnie różnicę widać na str. 20 katalo-
gu. Drzwi zewnętrzne SPECIAL 68SL w komplecie z ościeżnicami ciepłymi TERMO ODS68S oraz TERMO 
ALU68 będą składane w całość, skrzydło z ościeżnicą i zawiasami. Cena tego modelu nie ulega zmianie. Produk-
cja tego modelu zacznie się na przełomie listopada i grudnia 2022. Do wyczerpania stanów magazynowych bę-
dzie nadal prowadzona sprzedaż dotychczasowej wersji drzwi DELTA 68S.

6. MASTER 68KL – następca bardzo znanego i lubianego model MASTER 56KR. Wejdzie do sprzedaży na 
przełomie listopada i grudnia 2022. Jego cena nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 2.340,00 PLN netto za wer-
sją gładką. Zalety tego nowego modelu to :

- Akustyka Rw = 42 dB
- Zamek listowy hakowy Delta ZLG o 5 punktach zaczepienia , ten sam co w modelu Special 68SL ,a dotychczas 
   stosowany z drzwiach Perfect 68XL z ościeżnicą aluminiową. 
- Grubość skrzydła 68mm
- Dwa nowe kolory: DĄB TURNER i DĄB GRANDSON  (Uwaga !!!  Kolor DĄB GRANDSON posiada 
   skrzydło o usłojeniu poziomym, ale ościeżnica jest o usłojeniu pionowym !!!)
- Całkowita NOWOŚĆ !!!  Ościeżnice stalowe PU68-PR, regulowane na grubość muru w zakresie od 105 do 
325 mm  –  w opcji za dopłatą.



7. PERFECT 68XL - zastąpi dotychczasowy model PERFECT 68X z zamkami ryglowymi. 

- Różnica polega na zastosowaniu zamka listwowego o 5-ciu punktach zaczepienia  typu  Delta ZLGH klasy 6      
  w zamian za zamki ryglowe stosowane w dotychczasowym modelu. Dodatkowo ościeżnica posiada dwie 
  regulacje docisku  na zamku dziennym oraz na haku pod zamkiem głównym. 
 - Wizualnie różnice widać na str. 26 katalogu. 
- Do wyczerpania stanów magazynowych będzie nadal prowadzona sprzedaż dotychczasowej wersji.  
- Standardową ościeżnicą tego nowego modelu będzie ciepła ościeżnica Termo ODS68, a w opcji za dopłatą  
   będzie ościeżnica aluminiowa TERMO ALU68. 
-  Drzwi zewnętrzne PERFECT 68XL  w komplecie z ościeżnicami ciepłymi TERMO ODS68S oraz TERMO    
   ALU68 będą składane w całość, skrzydło z ościeżnicą i zawiasami. 
- Cena podstawowa modelu PERFECT 68XL dal wymiarów 80N i 90E  : 3.070,00 PLN netto , 
 czyli obniżka o 200 PLN względem dotychczasowego katalogu !!!  
- Nowe kolory w ofercie katalogowej: 
   DAB GRANDSON, DĄB TURNER, CZARNY MAT (podobny do RAL  9004) i SZARY 
   (podobny do RAL 7045) 

8. Model MAGNUM 68KR – cena tego modelu zostaje obniżona o 100,00 PLN netto !!!

9. Model EXCLUSIVE 84P – cena tego modelu zostaje obniżona o 100,00 PLN netto !!!

10. Model MAGNUM 84K – cena tego modelu zostaje obniżona o 100,00 PLN netto !!!

    Ponadto informujemy, że w ościeżnicach stalowych PU56 stosowanych obecnie w modelach PREMIUM 56S i
MAGNUM 56K nie ma możliwości zastosowania sztywnego łańcucha, zwanego inaczej zapornicą. Możliwość 
zastosowania zapornicy w obu tych modelach nadal jest możliwa, ale tylko w przypadku zamówienia drzwi z 
ościeżnicą stalową PD56/150. 

   Mamy nadzieję, że zmiany jakie zaproponowaliśmy w naszej najnowszej ofercie wychodzą naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom  i uatrakcyjnią ofertę produktową Państwa firmy. Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnow-
szym katalogiem, który przesyłamy w załączeniu do tego pisma. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z 
biurem handlowym naszej firmy pod numerem telefonu: 32 730-36-30. 

    Przy okazji miło nam poinformować , że firma DELTA Zbigniew Różycki w dniu 12.10.2022 została wyróż-
niona w prestiżowym rankingu najdynamiczniej rozwijających się Firm Rodzinnych  wg. Magazynu FORBES 
POLSKA. 

Z poważaniem:

Andrzej Gawron
                                DELTA               


