
     
             Katowice 01.02.2016. 

 

Do : Partnerzy Handlowi firmy Delta. 

Dotyczy: Zmiany asortymentowe w ofercie firmy Delta. 

 

1. Promocja !!! Wkładki GB4 w układzie jednego klucza w standardzie do drzwi Delta   

SPECIAL 56S  i  PREMIUM. 

2. Wycofanie z oferty handlowej ościeżnicy stalowej PU 68 do drzwi Delta  

MAXIM 68S i MAGNUM 68K 

3. Drzwi Delta SPECIAL 56X – dostępne w wymiarze 90E, wersja GŁADKA, w kolorach:  

ANTRACYT, ORZECH CIEMNY i ZŁOTY DĄB. 

4. Wycofanie z oferty handlowej przeszkleń LACOBEL. 

5. Delta DE LUXE 56S – wprowadzenie do sprzedaży w II kwartale 2016. 

 

   Szanowni Państwo ! 
 

 1.  Wkładki GB4 U1K .   Od 01.02.2015 wprowadzamy na okres 2 miesięcy ofertę promocyjną na 

wkładki GB4 w układzie 1 klucza do modeli SPECIAL 56S,  PREMIUM,  MAGNUM ECO 56W i 

MAGNUM 56K, które to będą standardowym wyposażeniem zestawu okuć. W modelach PREMIUM i 

MAGNUM w standardzie do tej pory były już wkładki GB4, ale nie w wersji na 1 klucz. Natomiast w 

modelu SPECIAL 56S tylko dolna wkładka to GB4, a górna, to wkładka JKG. Przypominamy, że 

wkładki GB4 posiadają podwyższoną odporność na włamanie oraz certyfikat IMP klasy 5.1.B, a wkładki 

JKG to wkładki o niskim poziomie odporności na włamanie.                                        

                                                 
                   Wkładka Delta GB4 z gałką (górna)                        Wkładka Delta GB4/Z (dolna) 

 

   2. Ościeżnica stalowa PU68.    Z przyczyn technicznych wycofujemy z oferty handlowej ościeżnice 

stalowe PU68, które miały być standardowym wyposażeniem drzwi Delta MAXIM 68S i  

MAGNUM 68K. Jednak w zamian, bez podnoszenia cen, w standardzie do obu tych modeli, będzie teraz 

stosowana ościeżnica stalowa PD68, która to dotychczas była w opcji za dopłatą. Do tej ościeżnicy 

polecamy próg TERMO ODS 150 (do drzwi MAXIM) lub próg dębowy PD 68/150 (do drzwi 

MAGNUM 68K). Mamy nadzieję, że zmiana ta nie będzie dla Państwa uciążliwa, a zaproponowana 

opcja z ościeżnicą PD68 będzie korzystna zarówno dla handlowców jak i Państwa klientów. 

 

 

   3. Nowy typ drzwi Delta SPECIAL 56X, wypełniony pianką XPS, będzie dostępne w sprzedaży 

wyłącznie w wymiarze 90E, wzór GŁADKIE, w kolorach ANTRACYT, ORZECH CIEMNY i 

ZŁOTY DĄB. Jest to wersja drzwi z przeznaczeniem do domów jednorodzinnych, jako wejściowe 

zewnętrzne. Wypełnienie pianką XPS i zastosowanie ościeżnicy TERMO ODS56 z progiem TERMO 

sprawiło, że przenikalność cieplna tego modelu wynosi Ud = 1,1 [W/(m².K)]. Do tego modelu dostępne 

są również wszystkie przeszklenia, jakie można zastosować na drzwiach gładkich.  

 

 

 



     
 

   4. Z przyczyn technicznych wstrzymujemy na czas nieokreślony przyjmowanie zamówień na drzwi 

Delta z przeszkleniem LACOBEL. Przeszklenie to tymczasowo zostaje wycofane z naszej oferty 

handlowej. Obecny dostawca nie mógł zapewnić odpowiedniej jakości przeszkleń. Będziemy czynić 

starania zmiany dostawcy tego przeszklenia. O ewentualnych zmianach i ponownym wprowadzeniu tego 

przeszklenia będziemy wówczas informować odrębnym pismem. 

 

   5. Nowy model drzwi DELTA DE LUXE 56S zapowiadany na jesieni 2015 wejdzie do sprzedaży w II 

kwartale 2016. Do tego czasu realizujemy zamówienia na dotychczasowy, dobrze znany model DELTA  

DE LUXE’2. Kolorystyka i wymiary nie ulegną zmianie. 

 

     Ponadto w ciągu około 2 – 3 miesięcy dokonamy zmian w klamkach stosowanych w naszych 

drzwiach. I tak, będziemy wycofywać z oferty klamki VENUS i OLIVIA, a klamki TAMARA INOX 

przejdą znaczną przemianę. O konkretnych decyzjach będziemy informować w osobnych pismach w 

późniejszym terminie lub pokażemy w nowym katalogu drzwi Delta, którego wydanie planujemy na 

połowę marca 2016. 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem handlowym,  

tel. (32) 730-36-30 lub 256-55-36. 

 

          Z poważaniem: 

         Andrzej Gawron 

                 DELTA    

                                       


