
 
                                      Katowice 28.09.2015. 

 

Do: Partnerzy Handlowi firmy DELTA. 

 

Dotyczy:  NOWOŚCI  W  OFERCIE  DELTA  - patrz nowy katalog  Edycja III  2015  ( Załącznik  nr 1)    

 

 

  Miło nam poinformować, że  wprowadzamy  do  sprzedaży  następujące  nowe  produkty :  

 

1) DELTA  UNIVERSAL  56S  -  jest to zmodyfikowana wersja (skrzydło o 10 mm grubsze)      

                                                  dotychczasowego  modelu  DELTA  UNIVERSAL  45.   

                                                  Różnica w cenie do starego modelu  to  20 zł  netto   

                                                  Drzwi UNIVERSAL  56S  będą  w sprzedaży od  listopada 2015.    

                                                 

2) DELTA   SPECIAL  56S   -  jest  to  zmodyfikowana  wersja  ( wyposażona w system zamka  centralnego )   

                                                 dotychczasowego modelu  DELTA SPECIAL’2 OSB.  

                                                 Różnica w cenie do starego modelu  to 25 zł netto                                                    

                                                 Drzwi  SPECIAL 56S  będą  w sprzedaży od  15.10.2015. 

                                                     

3) DELTA   SPECIAL  56X   -  jest  to  zmodyfikowana  wersja  ( wyposażona w system zamka  centralnego 

                                                 oraz wypełniona pianką  XPS  zamiast styropian )  dotychczasowego 

                                                 modelu  DELTA SPECIAL’2 OSB. Drzwi z pianką XPS ( wyłącznie gładkie )   

                                                 będą  za dopłatą 50 zł netto  do wersji ( Special 56S ) ze styropianem.  

                                                 Drzwi  SPECIAL 56X  będą  w sprzedaży od  23.11.2015 

                                   

4) Ościeżnica  Termo ODS56  - jest to  energooszczędna  ościeżnica (stosowana dotychczas  w drzwiach 

                                                 PERFECT 68X  oraz  ROYAL 84P )  przeznaczona  do  drzwi : SPECIAL, 

                                                 PREMIUM  oraz  ( uwaga! )   również do drzwi  UNIVERSAL 56S  (pod   

                                                 warunkiem zastosowania zawiasów  POL-SOFT  EB 900-00-00 ale bez  

                                                 bolców antywyważeniowych . Ościeżnice Termo ODS56 będą za dopłatą 245,00  

                                                 PLN netto  (Special, Premium)  oraz 260,00 PLN netto  dla drzwi Universal 56S.  

                                                 Ościeżnice Termo ODS56  będą w sprzedaży od  15.10.2015. 

 

   Wprowadzenie do sprzedaży ww. nowych  modeli drzwi ma na celu podniesienie  właściwości użytkowych  drzwi  

szczególnie  izolacyjności cieplnej  ( np.  Special 56X  90E  z ośc. Termo ODS56  Ud= 1,1 ) oraz  w przypadku 

drzwi  SPECIAL 56 odporności na włamanie. Wszystkie  w/w nowe modele drzwi UNIVERSAL 56 i SPECIAL 56  

mogą być  stosowane  razem z wprowadzonymi wcześniej do sprzedaży naświetlami  drewniano-stalowymi ODS83.   

 

 

5) DELTA  MAGNUM  ECO 56W – jest to następca drzwi  MAGNUM’3  2H , drzwi przeciwpożarowe 

                                                 EI230 , odporność na włamanie RC2 oraz akustyka  35dB     

                                                 Cena drzwi  Magnum ECO 56W  to 1390,00 PLN netto  ( bez p.poż. )  oraz  

                                                 1490,00 PLN netto wersja p.poż.  

                                                 Drzwi  MAGNUM ECO 56W  będą w sprzedaży od  15.10.2015.       

      

6) DELTA  MAGNUM  56K  – drzwi przeciwpożarowe EI230 , odporność na włamanie RC3   

                                                 oraz akustyka  44dB.                                            

                                                 Cena drzwi  Magnum ECO 56W  to 1590,00 PLN netto  ( bez p.poż. )  oraz  

                                                 1690,00 PLN netto wersja p.poż.  

                                                 Drzwi  MAGNUM 56K  będą w sprzedaży od  15.10.2015. 

 

  Wprowadzenie do sprzedaży ww. nowych  modeli drzwi przeciwpożarowych i antywłamaniowych   

  Certyfikat  ITB-2396/W  ma na  celu przede wszystkim podniesienie ich walorów akustycznych.  

  Oprócz bardzo atrakcyjnych cen na ww. drzwi  serii Magnum 56   i  ich znakomitych parametrów warto    

  podkreślić , że drzwi Delta Magnum 56K  zostały przebadane  ogniowo, akustycznie i antywłamaniowo  

  w  IFT  ROSENHEIM w Niemczech oraz  posiadają  Certyfikat  przeciwpożarowy w  CSI  ZLIN Czechy .    



 
     

7) DELTA GRAND 56S i 56X  - drzwi dwuskrzydłowe  ze  skrzydłem  czynnym  SPECIAL 56S lub   

                                                   SPECIAL 56X. Zmiany  są związane z modyfikacją  skrzydeł  SPECIAL 56S   

                                                   (centralny zamek) oraz  SPECIAL 56X  (centralny zamek + plus pianka XPS) 

                                                   Cena drzwi GRAND 56S  w stosunku do starej wersji  wzrasta o 20,00 PLN                 

                                                   netto natomiast  wersja  GRAND  56X  ( wyłącznie  drzwi gładkie będzie   

                                                   dostępna od 23 listopada  2015 ) będzie o 50,00 PLN netto droższa od wersji  

                                                   na styropianie.  

                                                   Cena drzwi GRAND 56S  2000,00 PLN netto, GRAND 56X (brak tej ceny w               

                                                   katalogu ) 2050,00 PLN netto.  

                                                   Drzwi dwuskrzydłowe Delta  GRAND 56S będą w sprzedaży od 19.10.2015.  

 

8) Ościeżnica  stalowa PU68   -  jest to ościeżnica, która będzie ościeżnicą  standardową dla drzwi Delta MAXIM          

                                                  68S, a dotychczasowa ościeżnica ODS68  będzie w opcji za dopłatą.  

                                                  W związku z tym cena podstawowa drzwi MAXIM 68S została obniżona  o     

                                                  225,00 PLN netto. Ościeżnica  PU68  będzie również  stosowana  jako    

                                                  standardowa  ościeżnica  w drzwiach Delta MAGNUM 68K, a dotychczasowa    

                                                  ościeżnica stalowa PD68 będzie w opcji za dopłatą 25,00 PLN netto.  

                                                  Ościeżnica  PU68 będzie w sprzedaży  od 02.11.2015, a wszystkie  złożone  

                                                  wcześniej zamówienia będą  realizowane  z ościeżnicą  PD68  bez dopłaty. 

 

DRZWI  INWESTYCYJNE – ANTYWŁAMANIOWE  KLASY  C   

  

9)  DELTA  MAGNUM  56K/L   – jest to następca drzwi  MAGNUM’2 C3 , drzwi przeciwpożarowe 

                                                   EI230, odporność na włamanie klasa C oraz RC3 oraz akustyka  44dB  

                                                   Drzwi MAGNUM 56K/L  wyposażone są w pięć zamków wpuszczanych.   

                                                   Cena drzwi MAGNUM 56K/L 1690,00 PLN (bez p.poż)  i 1790,00 PLN 

                                                   (wersja p.poż).  Drzwi  MAGNUM 56K/L  będą w sprzedaży od  15.10.2015. 

     

10)   DRZWI  DE LUXE  56S   -  jest to następca drzwi DE LUXE’2 OSB , odporność na włamanie   

                                                   klasa C  i  RC3  , akustyka  30dB.  

                                                   Drzwi DE LUXE 56S  wyposażone są w pięć zamków wpuszczanych.   

                                                   Cena drzwi  De LUXE 56S  to  1450,00 PLN netto.  

                                                             Drzwi  DE LUXE 56S będą w sprzedaży  od 11.01.2016.  

   Drzwi inwestycyjne będą realizowane przy zamówieniu min. 30 sztuk  ( w tym. Min. 8 sztuk z jednego typu). 

   

    PRZESZKLENIA  

 

11)   PRZESZKLENIE  LACOBEL  -  szkło hartowane  (malowane  czarne ), grubości 4 mm,  

                                               zamiast ramki INOX wzór PASEK – tylko od strony zewnętrznej.  

                                               Od wewnątrz domu znajduje się RAMKA PASEK INOX.  

                                               Patrz katalog Delta, edycja III / 2015 – str 11 , 15 , 17 , 19 , 30. 

 

   AKCESORIA  

 

12)    Wizjer elektroniczny    -    jest to wizjer z cyfrowym ekranem LCD 3,2” cala, z funkcją dzwonka 

                                                oraz pamięcią na 50 zdjęć. Cena 340,00 PLN netto.  

                                               W sprzedaży od 15.10.2015. Patrz katalog Delta, edycja III/2015 – str 36. 

 

13)    Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej – preparat w aerozolu do o poj. 400 ml  zalecany 

                                                do czyszczenia i pielęgnacji okuć, ramek oraz aplikacji ze stali  

                                                nierdzewnej INOX. Cena  25,00 PLN netto. W sprzedaży od 15.10.2015. 

                                                Patrz katalog Delta, edycja III / 2015 – str 37. 

 



 
14)     Próg termo ODS150   –    jest to próg  ALU/PVC  , który będzie  standardowym  progiem dla 

                                               drzwi  z przylgą  dolną  czyli MAGNUM 68K bez własności p.poż. i 

                                               dla  drzwi  Maxim 68S  z ościeżnicą PD68 oraz drzwi Royal 84 WKW       

                                               bez właściwości p.poż. z ościeżnicą PM150. 

                                               Cena 59,00 PLN netto . W sprzedaży  od  15.10. 2015.   

             Patrz katalog Delta, edycja III / 2015 – str 33. 
 

15)    Progi dębowe malowane pod kolor ościeżnicy – są to progi , które mogą być stosowane 

                                              do  ościeżnic  metalowych  PD68  w drzwiach  MAGNUM 68K  

                                              oraz  PM150  w  drzwiach   ROYAL 84WKW.  

                                              Cena 59 zł netto .  W sprzedaży  od  15.10.2015.   

            Patrz katalog Delta, edycja III / 2015 – str 33 
 

16)    WYPRZEDAŻE  DRZWI   
 

         Wraz  z  wprowadzaniem do  sprzedaży  nowych  wyrobów  będą  wycofywane  ze sprzedaży 

   dotychczasowe  stare  modele  drzwi  : UNIVERSAL  45 ,  SPRCIAL’2  OSB , MAGNUM 3 2H, 

   MAGNUM2  C3 ,  MAGNUM  4C ,  GRAND  S  ,  ROYAL  84S  ,  DE  LUXE’2  OSB .  

   

         W okresie przejściowym do wyczerpania starych stanów magazynowych będą sprzedawane obie    

  wersje drzwi  tzn. stara i nowa. Za ewentualne niedogodności przepraszamy. Część klientów  w okresie    

  przejściowym otrzyma nowe wersje ulepszonych wyrobów  w dotychczasowych niższych cenach.          

  Jednakże Producent zastrzega sobie, że przy wyprzedaży towaru z magazynu będzie obowiązywała tzw.      

  metoda  FIFO  (first in first out) czyli pierwsze weszło  pierwsze wyjdzie z magazynu. 
  
        Dla ułatwienia (Załącznik nr 2) przesyłamy tabelę z cenami i terminami wprowadzenia do sprzedaży.    
 

17)  WYCOFANIE ZE SPRZEDAŻY  AKCESORIÓW  WZORÓW TŁOCZEŃ   DRZWI  
 

   W związku z wprowadzaniem do sprzedaży powyższych nowości, z naszej oferty będą sukcesywnie  

    wycofywane  naświetla  stalowe ( zastąpione naświetlami  ODS83 ) , ościeżnice P55 oraz  PN150  ( ze   

    względu   na zmieniające się przepisy i rosnące oczekiwania klientów wycofywane są ościeżnice bez  

    uszczelek),  ościeżnice  stalowe z przekładką termiczną  PDT150 i PMT150  ze względu na    

    wprowadzenie do  sprzedaży ościeżnic  drewniano-stalowych Termo ODS56  i Termo ODS84 .   

              Prosimy również o uważne zapoznanie się z nowym katalogiem oraz obowiązującym  

  od 15 października  2015  nowym  wzornictwem dotyczącym  tłoczeń ,  przeszkleń i akcesoriów  

  w poszczególnych  modelach  drzwi .  
 

          Uwaga ! Jeżeli okaże się, że (po wprowadzeniu do sprzedaży w listopadzie 2015 drzwi Universal 56S)    

   będą posiadali Państwo na swoich stanach magazynowych niekompletne elementy drzwi Universal 45 (nie   

   dotyczy skrzydeł przeszklonych ) będzie  je można  zwrócić  do  producenta  do dnia  30 listopada  2015     

   pod warunkiem , że  będą to elementy  nowe  i  nieuszkodzone . Na tak zwrócone elementy zostanie  

   wystawiona faktura korygująca.  

 

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

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

 

          Z poważaniem: 

 

        Zbigniew  Różycki  -  Właściciel     

                                                                                                     


