
         
                        Katowice 05.08.2015. 

Do:            Partnerzy Handlowi firmy DELTA. 

Dotyczy:   Wprowadzenie  do  sprzedaży  DELTA MAGNUM 68K w wersji  p.poż.                                

  

   Szanowni Państwo ! 

 

   Miło nam poinformować, że od 10.08.2015 wprowadzamy do sprzedaży drzwi DELTA MAGNUM 68K  

w wersji przeciwpożarowej. Podstawowe parametry drzwi  to :  

 

a) Odporność ogniowa :        EI245  

b) Dymoszczelność                 Sa, Sm  

c) Izolacja akustyczna           Rw=47 dB  !!!!!!!!!!! 

d) Odporność na włamanie   RC3   

 

      Wymiary produkcyjne :      80N  i  90E 

      Kolorystyka :                       ATRACYT, ORZECH CIEMNY , WENGE ,  ZŁOTY DĄB 

  

   Drzwi  posiadają  Aprobatę Techniczną ITB nr  AT-15-9514/2015  oraz  Certyfikat  ITB-2386/W .  

Wizualnie drzwi w wersji p.poż nie różnią od dotychczasowego modelu  drzwi zewnętrznych Delta 

Magnum 68K, za wyjątkiem dodatkowych uszczelek przeciwpożarowych, wklejanych we wrąb ościeżnicy 

oraz pojedynczych elementów zamka centralnego. 

Ponadto przypominamy , że przeciwpożarowe  muszą być wyposażone w  samozamykacz.  

 

Cena kompletnego modelu drzwi DELTA MAGNUM 68K  EI245 wyniesie :   1.850,00 PLN netto. 
    W komplecie standardowym znajduje się skrzydło drzwiowe gładkie , ościeżnica stalowa PD68/150, 

komplet klamek CARMEN , szyld z rozetą TG19 na zamku dolnym i na zamku górnym, 3 zawiasy 

regulowane w 3 kierunkach, 2 wkładki Delta GB4 oraz komplet uszczelek przeciwpożarowych. 

W opcji za dopłatą znajdują się: 

- próg dębowy profil MAGNUM 68 , 35 mm – za dopłatą 59,00 PLN netto ; 

- próg opadowy – za dopłatą 149,00 PLN netto; 

- samozamykacz GEZE 2000 – za dopłatą 199,00 PLN netto ; 

- wizjer p.poż. Delta FDV – za dopłatą 29,00 PLN netto ; 

- aplikacje INOX – za dopłatą, patrz katalog 

Pozostałe elementy opcjonalne jak w dotychczasowych modelach drzwi Delta MAGNUM 68K w wersji 

bez właściwości p.poż. 

    

  Drzwi DELTA MAGNUM 68K w wersji p.poż mogą być skracane (razem z przylgą)  maks.  do 3 cm.  

Prosimy o zapoznanie się z tabelą właściwości drzwi  na certyfikacie ITB-2386/W oraz dokumentem 

odniesienia czyli  Aprobatą Techniczną AT-15-9514/2015. Termin realizacji na drzwi MAGNUM 68K w 

wersji P.POŻ EI245 wynosić będzie około 2 – 3 tygodnie. Szczegóły techniczne znajdują się w katalogu. 

 

Zachęcamy do nabycia ekspozycji drzwi DELTA MAGNUM 68K z rabatem 50%. 

 

    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    

                      


