
     
                Katowice 15.04.2016. 

 

 

Do : Partnerzy Handlowi firmy Delta. 

Dotyczy: Katalog drzwi Delta – Edycja I / 2016.  

                Zmiany asortymentowe w ofercie firmy Delta. 

 

 

         Szanowni Państwo ! 
    Od 18.04.2016 wprowadzamy nowy katalog Edycja I / 2016. Jego nowością są skrzydełka w 

okładce na których wypisane są podstawowe parametry, informacje techniczne i akcesoria za 

dopłatą do różnych modeli drzwi. Na stronach dedykowanych do poszczególnych modeli znajdują 

się wartości tych parametrów i ceny akcesoriów. Skrzydełka pozwalają też na łatwiejszy dobór 

akcesoriów i sprawdzenie ich dostępności do poszczególnych modeli drzwi.  

Nowa oferta zacznie obowiązywać od 04.05.2016. Oto nowości i zmiany w naszej ofercie handlowej: 

 

 

NOWOŚCI !!! 

 

DELTA MASTER 56KR.  Wejdzie do sprzedaży w czerwcu 2016. Będzie to najtańszy  model drzwi 

wejściowych do mieszkań, z serii drzwi o podwyższonej akustyce, z wynikiem Rw = 40 dB i klasie RC2. 

Model ten nie będzie posiadał właściwości P.POŻ. Szczegóły na stronie 16 katalogu, edycja I / 2016. 

 

OKUCIA TAMARA’2 INOX – nowy typ klamki ze stali nierdzewnej, który zastąpi wycofaną już, 

dotychczasową wersję.  Zdjęcie nowych klamek TAMARA’2  INOX i szyldów TG19/L możecie 

Państwo obejrzeć na okładce naszego nowego katalogu. Okucia te będą dostępne od 15.05.2016 w opcji 

za dopłatą do praktycznie wszystkich modeli drzwi Delta, za wyjątkiem Universal 56S i Economic. 

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa klamka TAMARA’2 INOX została już wyprzedana i do 

czasu wprowadzenia nowej wersji nie możemy zrealizować zamówień na ten typ klamki. 

Szczegóły na stronie 28. 

 

OKUCIA ALEX ALU szczotkowane – nowy typ klamki na długim szyldzie, który zastosowany w 

standardzie w modelu Delta MAXIM 68S, a za dopłatą w modelu SPECIAL 56S i GRAND 56S.  

Szczegóły na stronie 28. 

 

ELEKTROZACZEPY –  z funkcją rolki w ościeżnicach drewniano – stalowych ODS.  

Poza standardowymi właściwościami dla elektrozaczepów pozwalają na otwieranie drzwi z pochwytem 

INOX bez konieczności otwierania zamka kluczem. Dostępne będą dla drzwi Delta Special 56S, 

Premium, Maxim 68S i Perfect 68X. Niestety nie możemy ich zastosować dla modelu ROYAL 84P. 

Szczegóły na stronie 31. 

 

PROFILE POSZERZAJACE do ościeżnic ODS – będą występować w szerokościach 25 i 50 mm.  

Kolorystyka poszerzeń : ANTRACYT, BIAŁY, ORZECH CIEMNY i ZŁOTY DĄB.  

Poszerzenia można przykręcać do ościeżnicy ODS zwykłymi wkrętami do drewna i swobodnie 

powiększać zewnętrzne wymiary drzwi, zarówno po bokach jak i z góry i w ten sposób uzupełniać luki 

pomiędzy drzwiami a murem. Standardowy wymiar jednego profilu wynosi : 2076 x 83 x 25 lub 50 mm. 

Szczegóły na stronie 26 i 31. 

 

 



     
 

 

    ZMIANY  W  DOTYCHCZASOWEJ  OFERCIE  HANDLOWEJ . 
  
1.  DELTA UNIVERSAL 56S – wycofujemy ościeżnicę TERMO ODS z wyposażenia dodatkowego tego modelu. 

 

2.  DELTA SPECIAL 56S – wycofujemy całkowicie ze sprzedaży dotychczasowe okucia z klamką OLIVIA,  

w zamian standardowo model SPECIAL 56S wyposażony będzie w okucia z klamką CARMEN, znane z modelu 

PREMIUM. Dodatkowo wprowadzamy w standardzie wkładki GB4 w układzie 1 klucza – bez dopłaty. Z tymi 

okuciami standardowymi drzwi będą posiadać klasę RC2 bez żadnej dopłaty. 

Ponadto w opcji za dopłatą będzie można zastosować klamki na długim szyldzie ALEX ALU szczotkowane, 

jednak drzwi wówczas nie będą posiadać antywłamaniowej klasy RC2. Do ościeżnic ODS wprowadzamy 

możliwość zastosowania ELEKTROZACZEPU z funkcją rolki oraz PROFILI POSZERZAJĄCYCH. 

 

3.  DELTA PREMIUM – wprowadzamy w standardzie wkładki GB4 w układzie 1 klucza – bez dopłaty. 

Do ościeżnic ODS wprowadzamy możliwość zastosowania ELEKTROZACZEPU z funkcją rolki oraz PROFILI 

POSZERZAJĄCYCH. 

 

4.  DELTA DE LUXE 56S – od 15.05.2016 wprowadzamy ten zapowiadany model w zamian za dotychczasowy 

model DE LUXE’2 OSB. 

 

5.  DELTA MAXIM 68S – wycofujemy całkowicie ze sprzedaży dotychczasowe okucia z klamką OLIVIA,  

w zamian standardowo model MAXIM 68S  wyposażony będzie w okucia ALEX ALU szczotkowane, które są 

nowością w naszej ofercie. Do ościeżnic ODS wprowadzamy możliwość zastosowania ELEKTROZACZEPU z 

funkcją rolki oraz PROFILI POSZERZAJĄCYCH. 

 

6.  DELTA PERFECT 68X – Do ościeżnic ODS wprowadzamy możliwość zastosowania ELEKTROZACZEPU z 

funkcją rolki oraz PROFILI POSZERZAJĄCYCH. 

 

7.  DELTA ROYAL 84P – Do ościeżnic ODS wprowadzamy możliwość zastosowania  

    PROFILI POSZERZAJĄCYCH. 

 

8.  DELTA ECONOMIC – ościeżnice skrzydeł lakierowanych będą w kolorze skrzydła (do tej pory tylko 

OCYNK). Ponadto skrzydła i ościeżnice będą złożone i zapakowane w jedną całość. W nowym katalogu 

pokazujemy już cenę dla skrzydła i ościeżnicy dostarczonej w jednym komplecie. Pozostałe akcesoria, takie jak 

klamka, wkładka czy próg nadal stanowią wyposażenie dodatkowe, za dopłatą. 

 

 

   Mamy nadzieję, że nasze nowe produkty i zastosowane zmiany będą stanowić dobre uzupełnienie 

Państwa oferty handlowej oraz korzystnie wpłyną na wzrost wzajemnych obrotów, pozytywnych relacji 

oraz zadowolenia z prowadzenia działalności w branży stolarki drzwiowej. 
 

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    

                                       


