
 

                            Katowice 14.04.2017. 

 
                     

Do: Partnerzy Handlowi firmy DELTA    

 

Dotyczy: wycofanie z oferty katalogowej progów ALU, klamek elektronicznych Delta 

GI2324 oraz klamkogałek EWA INOX. 

 

      Szanowni Państwo! 

 

    W związku ze znacznymi zmianami przepisów budowlanych dotyczących parametrów 

cieplnych postanowiliśmy wycofać z naszej oferty progi ALU profil PU i PD do drzwi grubości 

56 mm. Zastosowanie tych progów do drzwi zewnętrznych znacznie obniżało ich parametry 

cieplne i drzwi nie mieściłyby się w najnowszych normach przenikalności cieplnej. Z tej 

przyczyny postanowiliśmy wycofać całkowicie, a w zamian będziemy oferować progi TERMO 

ALU/PCV. Progi te mają wykończenie aluminiowe, ale rdzeń wykonany jest z PCV,  przez co 

maja dużo lepsze parametry cieplne, a wygląd zewnętrzny pozostaje praktycznie bez zmian. 

Cena progów TERMO ALU/PCV będzie wynosić tyle co dotychczasowe ceny progów ALU. 

W tej chwili progi ALU są już praktycznie wyprzedane i są już wydawane w zamian progi 

TERMO.  

 

    Z naszej oferty handlowej wycofujemy również klamki elektroniczne Delta GI2324. Nasz 

dostawca tych klamek wycofał się z ich produkcji. Na magazynie mamy jeszcze dosłownie 

kilka sztuk klamek ekspozycyjnych (używanych), ale zamówień już przyjmować nie będziemy. 

Zapewniamy natomiast części zamienne i ewentualne naprawy klamek już sprzedanych, 

jeszcze przez kilka lat. W ciągu kilku najbliższych miesięcy będziemy mieli w ofercie nowe 

rozwiązania klamek elektronicznych, ale jest to jeszcze wszystko w fazie projektów i jak 

przyjdzie czas, to będziemy informowali Państwa odrębnymi pismami. Nadal w naszej ofercie 

znajduje się klamka Delta GZF, otwierana za pomocą kodu cyfrowego lub odcisku linii 

papilarnych. Jej cenę obniżamy do kwoty  499,00 PLN netto (poprzednia cena 699,00 PLN 

netto). Od tej ceny obowiązuje rabat handlowy.  

 

    Ponadto z oferty wycofujemy klamkogałkę EWA INOX z powodu bardzo słabego 

zainteresowania klientów. Nadal w ofercie mamy natomiast klamkogałkę ANETA INOX, która 

jest dużo bardziej popularna.  

 

    Szczegóły nowej oferty znajdziecie Państwo w nowym katalogu naszej firmy, który ukaże 

się w drugiej połowie maja.  

 

    W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z biurem handlowym naszej firmy pod 

numerem telefonu: 32 730-36-30.   

 

          Z poważaniem: 

         Andrzej Gawron 

                DELTA 

                                           
 


