
     
Katowice 29.05.2015. 

 

Do : Partnerzy Handlowi firmy Delta 

Dotyczy: Katalog drzwi Delta na rok 2015. Zmiany asortymentowe. 

 

 

   Szanowni Państwo ! 

 

Od  początku maja zaczęliśmy dystrybucję nowego, 40 stronowego katalogu Edycja I/2015 oraz 16 

stronowego folderu Edycja II /2015, które będą obowiązywały od 01.06.2015. 

Oto najważniejsze zmiany  w stosunku do oferty handlowej z roku 2014.: 

 

 

NOWOŚCI : 
 

-  W modelu DELTA UNIVERSAL 45 wprowadzamy : 

kolor ANTRACYT, w wymiarach 80 i 90E, wyłącznie w wersji GŁADKIEJ. 

 

- W modelu DELTA PREMIUM wprowadzamy wzór głębokiego tłoczenia RAMA, wyłącznie w 

wymiarze 90E, w kolorach: ANTRACYT, MAHOŃ, ORZECH CIEMNY, VENGE i ZŁOTY DĄB 

oraz kolor VENGE do drzwi PREMIUM w wymiarze 100E, w wersji gładkiej i w płytkim tłoczeniu 

RAMA.  

 

- Do oferty drzwi przeszklonych z ramkami INOX wprowadzamy kilka nowych wzorów przeszkleń: 

PASEK  PLUS INOX 

DRABINKA PLUS INOX 

LINEA’4 PLUS INOX 

LIMA’4 INOX 

OCZKO INOX 

PROSTOKĄT INOX (w zamian za wycofany PROSTOKĄT ALU) 

KWADRAT’4 INOX (w zamian za wycofany KWADRAT’4 ALU) 

KARO’3 INOX (w zamian za wycofany KARO’3 ALU) 

Aktualne ceny drzwi z przeszkleniami znajdziecie Państwo w najnowszym katalogu. 

UWAGA!!! Przeszklenia z ramkami ALU będą sprzedawane do wyczerpania stanów magazynowych. 

 

- Do oferty drzwi z APLIKACJAMI INOX wprowadziliśmy kilka nowych wzorów od  

M6 do M12 oraz wzór K1 czyli tak zwany „kopniak”, który może być montowany jednostronnie lub 

dwustronnie oraz w parze z aplikacjami poziomymi M3 , M4 i M8 oraz z przeszkleniami INOX, których 

ramki nie schodzą do dolnego krańca skrzydła np. LINEA’4  lub LIMA’3. 

 

-  Z dniem 15.06.2015 wprowadzamy do sprzedaży  NAŚWIETLA  BOCZNE  DREWNIANO -

STALOWE . Są one całkowicie kompatybilne z ościeżnicami drewniano – stalowymi ODS stosowanymi 

obecnie w drzwiach DELTA MAXIM 68S, PERFECT 68X oraz w modelu ROYAL 84P. Na początku 

są to wyłącznie naświetla boczne w wymiarach 300 i 500 mm z szybą P2 REFLEX, LUSTRO 

WENECKIE lub DECORMAT. Kolorystyka to : ANTRACYT, ORZECH CIEMNY i ZŁOTY DĄB. 

W odróżnieniu od naświetli stalowych jakie są jeszcze w naszej ofercie, naświetla drewniano stalowe są 

znacznie cieplejsze oraz łatwiejsze w montażu. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy zaczniemy 

poszerzać asortyment o zestawy naświetli górnych i łączonych: bocznych i górnych.  

UWAGA !!! Naświetla drewniano stalowe nie mogą być stosowane w modelach: SPECIAL, 

PREMIUM,  DE LUXE oraz GRAND S. Do tych modeli nadal mamy w ofercie naświetla stalowe. 



     
 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE OSTATNIO WPROWADZILIŚMY : 
 

- w listopadzie 2014 roku wprowadziliśmy drzwi zewnętrzne antywłamaniowe i energooszczędne  

DELTA PERFECT 68X z ościeżnicą drewniano – stalową ODS68, przenikalność drzwi pełnych 

 Ud = 0,9 [W/(m².K)]. Ościeżnica ta jest absolutną nowością, której nie posiada w swojej ofercie żadna 

firma konkurencyjna w zakresie drzwi zewnętrznych stalowych. Łączy ona ze sobą prostotę montażu 

ościeżnicy drewnianej oraz jej właściwości cieplne z siłą i stabilnością ościeżnic stalowych.  

 

- w marcu 2015 wprowadziliśmy do sprzedaży  model drzwi zewnętrznych antywłamaniowych i 

pasywnych DELTA ROYAL 84P z ościeżnicą drewniano – stalową ODS84. Znacznie niższa cena,  

od modelu PRESTIGE 88P, klasa antywłamaniowa RC3, rygle grubości 18 mm, możliwości zastosowania 

nowego typu naświetli  drewniano stalowych i doskonała przenikalność cieplna Ud = 0,75 [W/(m².K)]  

(dla drzwi pełnych) modelu DELTA ROYAL 84P  sprawiają, że model ten będzie hitem wśród drzwi 

zewnętrznych energooszczędnych i pasywnych. Żaden z naszych konkurentów na rynku drzwi 

zewnętrznych nie posiada klasy antywłamaniowej RC3 i tak dobrego wyniku przenikalności cieplnej. 

Termin realizacji na drzwi DELTA ROYAL 84P  wynosi około 4 tygodni. 

 

- w marcu 2015 do sprzedaży wszedł  model drzwi antywłamaniowo przeciwpożarowych i akustycznych 

DELTA MAGNUM 68K, który zdobył 2 złote medale na targach budowlanych BUDMA w Poznaniu.  

W roku 2014 (wybór ekspertów) i w roku 2015 (wybór konsumentów). Informujemy, że model ten  

posiada wskaźnik tłumienia akustycznego Rw = 47dB , co jest jednym z najlepszych wyników drzwi 

akustycznych, w tej klasie drzwi na naszym rynku stolarki budowlanej.  

Termin realizacji na drzwi DELTA MAGNUM 68K wynosi około 2 – 3 tygodnie. 

Uwaga !!! Wersja drzwi przeciwpożarowych jeszcze nie jest dostępna w sprzedaży.  

O wprowadzeniu wersji P.POŻ poinformujemy w osobnym piśmie w ciągu kilku tygodni. 

 

 

WYCOFUJEMY ZE SPRZEDAŻY : 
 

- Z dniem 01.06.15  wycofujemy całkowicie ze sprzedaży drzwi antywłamaniowo – przeciwpożarowe  

DELTA MAGNUM 4C. Natomiast w modelach DELTA MAGNUM’3  2H oraz w modelu 

MAGNUM’2 C3 wprowadzamy 2 wersje cenowe: drzwi z właściwościami P.POŻ i bez właściwości 

P.POŻ, które są tańsze. Zrobiliśmy to, po sugestiach klientów indywidualnych, którzy nie potrzebują do 

mieszkań drzwi P.POŻ , ale konieczne są lepsze parametry akustyczne. 

 

- Z dniem 01.06.2015 wycofujemy całkowicie ze sprzedaży drzwi DELTA PRESTIGE 88P, zewnętrzne 

pasywne.  Zamówienia przesłane jeszcze do 07.06.15 będą realizowane w terminie 4 – 6  tygodni.  

Mamy nadzieję, że godnie zastąpi je wprowadzony niedawno model Delta ROYAL 84P. 

 

- W nowym katalogu, w drzwiach SPECIAL’2 i PREMIUM, w wymiarze 80N, przez pomyłkę znalazły 

się przeszklenia INOX o następujących wzorach: 

LINEA’2 INOX 

LINEA’4 INOX 

LINEA’4 PLUS INOX 

LIMA’4 INOX 
Powyższe wzory przeszkleń w wymiarze 80N nie będą produkowane z przyczyn technicznych. 

 



     
 

- Informujemy, iż nie będziemy mieć w sprzedaży ościeżnic stalowych o profilu P55 w kolorze BIAŁYM i   

ANTRACYT stosowanych w modelach wewnętrznych DELTA SPECIAL’2, PREMIUM i  

DE LUXE’2. Jeżeli dostaniemy zamówienie na drzwi z takimi ościeżnicami, wówczas z automatu 

sprzedawana jest ościeżnica o profilu PU za dopłatą 25,00 PLN netto. 

 

   Szczegóły wymienione powyżej znajdziecie Państwo w najnowszym katalogu I / 2015 oraz folderze, 

edycja II/2015 . Prosimy o gruntowne zapoznanie się z tym katalogiem. 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    

                                          
 


