
 

           Katowice 23.05.2017. 

 
                     

          Do: Partnerzy Handlowi firmy DELTA    

 

 

Dotyczy:    1. Katalog z cenami edycja I / 2017 ważny od 05.06.2017. 

                   2. Zmiany w ofercie asortymentowej oraz cenniku drzwi Delta. 

 

       

         Szanowni Państwo ! 

  

    Od dnia 05.06.2017 wprowadzamy nowy katalog drzwi Delta I / 2017 z nowym cennikiem drzwi 

naszej firmy. Ceny naszych produktów ulegają podwyżce o około 5%, spowodowanej wzrostem cen 

surowców, szczególnie blachy stalowej i surowców na okucia, ale zwracamy również uwagę, że nowe 

ceny w katalogu 2017 względem poprzedniego zawierają w wyposażeniu standardowym  próg TERMO 

ALU/PCV.  Do tej pory każdy próg nie był wliczony w cenę drzwi i należało go doliczać dodatkowo. 

 

Przykład dla drzwi Delta Universal 56S, wzór Gładkie.  

Stara cena :     849,00 + 39,00 (próg ALU) = 888,00 PLN netto / szt. 

Nowa cena:     929,00 (próg Termo w cenie).  

Realny wzrost ceny katalogowej : 41,00 PLN netto. 

 

   Nowe ceny drzwi i akcesoriów znajdziecie Państwo w nowym katalogu.  

Wszelkie nowości podajemy na 3 stronie katalogu I/2017. Oto, co w nim przedstawiamy i jakie zmiany 

asortymentowe w nim występują :  

 

UNIVERSAL 56S – str. 8 i 9 

- wprowadzamy ponownie ościeżnicę TERMO ODS56 , w opcji za dopłatą; 

- wprowadzamy nowe klamki do drzwi zewnętrznych ALEX ALU  i  VERA INOX - za dopłatą; 

- wprowadzamy próg TERMO ALU/PCV w standardowej cenie drzwi; 

 

 

SPECIAL 56S – str. 10 i 11 

- wprowadzamy nowy kolor WINCHESTER , tylko wzór GŁADKIE, wymiar 80N i 90E; 

- wprowadzamy nowy kolor DĄB SONOMA, tylko wzór GŁADKIE, wymiar 80N i 90E (kolor 

dostępny będzie prawdopodobnie od sierpnia 2017);  

- wprowadzamy nowy kolor SZARY, tylko wzór GŁADKIE, wymiar 80N i 90E (kolor dostępny będzie 

prawdopodobnie od sierpnia 2017);  

- wprowadzamy kolor CALVADOS w wersji GŁADKIEJ, a wycofujemy w tym kolorze wzór GENUA; 

- wprowadzamy nowy wzór płytkiego tłoczenia QUATRO, w kolorach : ANTRACYT, ORZECH 

CIEMNY i VENGE, w wymiarach 80N i 90E; 

- wprowadzamy w standardzie do drzwi zewnętrznych nową klamkę ze stali nierdzewnej VERA INOX; 

- wprowadzamy klamkę na długim szyldzie ALEX ALU z pochwytem klamkowym ze stali nierdzewnej 

INOX jak w klamce VERA INOX;    UWAGA !!! Drzwi Delta Special 56S z okuciami ALEX ALU nie 

posiadają antywłamaniowej klasy RC2 !!!  

- wycofujemy wzór LODNYN z modelu Delta Special 56S; wzór ten pozostaje dostępny w modelu  

Delta Premium 56S; 

- wycofujemy wzór TRENTO z modelu Delta Special 56S; wzór ten pozostaje dostępny w modelu  

Delta Premium 56S; 

- wprowadzamy próg TERMO ALU/PCV w standardowej cenie drzwi; 

 



 

 

PREMIUM 56S – str. 12 i 13  

- zmieniamy oficjalną nazwę z dotychczasowej PREMIUM’OSB  na PREMIUM 56S; budowa drzwi 

pozostaje bez zmian; 

- wprowadzamy w standardzie do drzwi zewnętrznych nową klamkę ze stali nierdzewnej VERA INOX; 

- wycofujemy wzór RAMA z modelu PREMIUM. 

- wprowadzamy próg TERMO ALU/PCV w standardowej cenie drzwi; 

 

 

DE LUXE 56S – str. 14 i 15   
- wprowadzamy próg TERMO ALU/PCV w standardowej cenie drzwi; 

 

 

MAXIM 68S – str. 16 i 17  
- wprowadzamy próg TERMO ALU/PCV w standardowej cenie drzwi; 

 

 

PERFECT 68X – str. 18 i 19 

- wprowadzamy nowy kolor WINCHESTER w wymiarze 80N i 90E w wersji GŁADKIE; 

- wprowadzamy nowy wzór płytkiego tłoczenia QUATRO, w kolorach: ANTRACYT  i ORZECH 

CIEMNY, tylko w wymiarze 90E; 

- wprowadzamy w standardzie okucia ze stali nierdzewnej z klamką TAMARA’2 INOX, dotychczas 

były za dopłatą 50,00 PLN netto.  

 

 

ROYAL 84P – str. 20 i 21  

- wprowadzamy w standardzie okucia ze stali nierdzewnej z klamką TAMARA’2 INOX, dotychczas 

były za dopłatą 50,00 PLN netto.  

 

 

GRAND 56S – str. 22 i 23   
- wprowadzamy próg TERMO ALU/PCV w standardowej cenie drzwi; 

 

 

MASTER 56KR – str. 36 i 37 

- wprowadzamy kolor CALVADOS w wersji GŁADKIEJ, w wymiarze 80N i 90E,  

- wprowadzamy ościeżnicę TERMO ODS56 , w opcji za dopłatą do drzwi zewnętrznych.   

- wprowadzamy w standardzie do drzwi zewnętrznych nową klamkę ze stali nierdzewnej VERA INOX; 

- wprowadzamy klamkę na długim szyldzie ALEX ALU z pochwytem klamkowym ze stali nierdzewnej 

INOX jak w klamce VERA INOX;    UWAGA !!! Drzwi Delta MASTER 56KR z okuciami ALEX 

ALU nie posiadają antywłamaniowej klasy RC2 !!!  

- wprowadzamy próg TERMO ALU/PCV w standardowej cenie drzwi; 

 

 

MAGNUM 56K – str. 38 i 39 

- wprowadzamy kolor DĄB SONOMA w wersji GŁADKIEJ, w wymiarze 80N i 90E; kolor ten wejdzie 

jednak prawdopodobnie w sierpniu 2017;  

- wprowadzamy ościeżnicę TERMO ODS56 , w opcji za dopłatą do drzwi zewnętrznych.   

- wprowadzamy próg TERMO ALU/PCV w standardowej cenie drzwi bez właściwości P.POŻ; 

 

 

 



 

 

MAGNUM 68K – str. 40 i 41  

- wprowadzamy ościeżnicę TERMO ODS68 , w opcji za dopłatą do drzwi zewnętrznych.   

- wprowadzamy próg TERMO ALU/PCV w standardowej cenie drzwi bez właściwości P.POŻ; 

 

 

ROYAL 84WKW – str. 42 i 43 

- wprowadzamy ościeżnicę TERMO ODS84 , w opcji za dopłatą do drzwi zewnętrznych.   

- wprowadzamy próg TERMO ALU/PCV w standardowej cenie drzwi bez właściwości P.POŻ; 

 

 

ECONOMIC – str. 45 

- wycofujemy z oferty asortymentowej drzwi w wersji OCYNK (MARS);  nadal pozostaję wersje 

malowane farbą podkładową (URAN) w kolorze : ANTRACYT, BIAŁY, BRAZ. 

 

 

PRZESZKLENIA – str. 24 do 35  

- wprowadzamy 5 nowych wzorów przeszkleń, w tym 2 wzory z szybami LACOBEL; szczegóły na str 3 

oraz na str. 24 – 35.  

 

 

APLIKACJE OZDOBNE INOX i LACOBEL 

- wprowadzamy 2 aplikacje z szybami LACOBEL, szczegóły na str. 3 oraz na str. 46 

 

 

NAŚWIETLA BOCZNE i GÓRNE SYSTEMU ODS83N 

- wprowadzamy cały system naświetli łączonych, bocznych i górnych, szczegóły na str. 48 – 49; 

 

 

SYSYTEM OŚCIEŻNIC  TERMO ODS 

- wprowadzamy nową ościeżnicę ASYMETRYCZNĄ TERMO ODS, zalecaną do drzwi zewnętrznych 

otwieranych na zewnątrz budynku, szczegóły na str. 50 – 51;   UWAGA!!! Ościeżnica 

ASYMETRYCZNA TERMO ODS będzie standardowo dodawana do zamówień drzwi otwieranych na 

zewnątrz budynku, a jej cena jest identyczna co dotychczasowych ościeżnic symetrycznych, które nadal 

będziemy mieć w ofercie dla drzwi otwieranych do wewnątrz lub dla drzwi z naświetlami lub 

poszerzeniami ODS. Szczegóły na str. 50 i 51 

 

 

OKUCIA 

- wprowadzamy nowa klamkę ze stali nierdzewnej INOX o nazwie VERA INOX, z przeznaczeniem do 

drzwi zewnętrznych grubości 56 mm; szczegóły na stronach poświęconych modelom drzwi; 

- wprowadzamy nowy pochwyt prostokątny INOX A2 140 cm, szczegóły na str. 53. 

- wprowadzamy nowe okucia na długim szyldzie ALEX ALU, rozstaw 90 mm, gdzie zmieniamy 

rękojeść na wersję ze stali nierdzewnej, tej samej co klamka VERA INOX. Szczegóły na str. 52 i 53. 

 

 

AKCESORIA DODATKOWE 

- wprowadzamy do sprzedaży KONTRAKTRON, czyli czujkę stykową używaną przy systemach 

alarmowych; składa się z 2 elementów: pierwszy z kabelkiem montowany jest do ościeżnicy, a drugi do 

skrzydła na tej samej wysokości co element w ościeżnicy; kable powinny być wpięte w obwód systemu 

alarmowego; rozwarcie drzwi od ościeżnicy powoduje uruchomienie alarmu. 

 



 

 

- wprowadzamy do sprzedaży ODBOJNIK, czyli ogranicznik otwarcia skrzydła drzwiowego, 

szczególnie zalecany dla drzwi zewnętrznych otwieranych na zewnątrz, w celu zapobiegania 

wyłamywaniu drzwi o elewację zewnętrzną budynku. Szczegóły na str. 54 i 55 

 

 

ZAMKI ELEKTRONICZNE  

- wycofujemy (o czym już informowaliśmy) klamki elektroniczne GI 2324; nadal mamy w ofercie 

klamki elektroniczne Delta GZF, otwierane za pomocą linii papilarnych lub kodu cyfrowego, na którą 

mamy nową, znacznie niższą cenę (499,00 PLN netto) niż  poprzednio (699,00 PLN netto). 

 

 

           Prosimy o gruntowne zapoznanie się z nowym katalogiem. Zamówienia złożone do końca dnia  

      04.06.2017 będą realizowane po cenach z katalogu 2016. Mamy nadzieję, że nowy sposób   

      przedstawienia naszych produktów jako cały komplet (próg w cenie drzwi) oraz prosty i czytelny dobór  

      akcesoriów za dopłatą ułatwi Państwu rozmowy z klientami i składanie zamówień.  

         

           BARDZO WAŻNE !!!  Bardzo prosimy o każdorazowe określanie zamawianych drzwi z podziałem    

      na wewnętrzne (wejściowe do mieszkań lub biur wewnątrz budynków) lub zewnętrzne (wejściowe do   

      domów, narażone na warunki atmosferyczne). 

 

           Dodatkowo chcieliśmy poinformować, że w naszej firmie uległy zmianie adresy mailowe.  

      Od dnia  dzisiejszego prosimy przesyłać korespondencję na następujące adresy : 

       

      zamówienia@delta.net.pl  – zamówienia drzwi i wszelkich akcesoriów 

      

      reklamacje@delta.net.pl  – reklamacje na drzwi i akcesoria 

 

      delta@delta.net.pl  – inna korespondencja 

 

         Pracownicy naszej firmy również mają zmienione adresy mailowe. Jest to zawsze pierwsza litera  

      imienia, kropka , a następnie nazwisko zawsze zakończone tą samą domeną @delta.net.pl  

      Przykład to mail do mnie: a.gawron@delta.net.pl 

            

          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 
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