
Katowice 28.05.2018.

            
          Do: Partnerzy Handlowi firmy DELTA   

Dotyczy:    1. Katalog z cenami edycja I / 2018 ważny od 11.06.2018. 
                   2. Zmiany w ofercie asortymentowej oraz cenniku drzwi Delta.

     3. Konfigurator drzwi Delta.
     

         Szanowni Państwo !

    Od dnia 11.06.2018 wprowadzamy nowy katalog Delta I / 2018 z nowym cennikiem drzwi naszej 
firmy. Ceny naszych produktów ulegają podwyżce o około 4 %, spowodowanej wzrostem cen 
surowców, szczególnie blachy stalowej i surowców na okucia oraz znacznym wzrostom kosztów 
zasobów ludzkich.

   Nowe ceny drzwi znajdziecie Państwo w nowym katalogu. 
Wszelkie nowości podajemy na 3 stronie katalogu I/2018. Oto, co w nim przedstawiamy i jakie zmiany 
asortymentowe w nim występują : 

- od lipca 2018 wprowadzamy na stan magazynowy kilka modeli drzwi przeszklonych, dostępnych od 
ręki, czyli z natychmiastową realizacją; nowością jest dodatkowo fakt, że przeszklone modele drzwi 
Special 56R i Perfect 68X, które będziemy mieć na stanie magazynowym, będą złożone w komplet: 
skrzydło z ościeżnicą, zawiasami i progiem; całkowitą nowością jest ościeżnica drewniano – 
kompozytowa SK56 zastosowana w drzwiach Special 56R; szczegóły na stronie 46;

- wycofujemy całkowicie kolor CALVADOS w modelach SPECIAL 56S i MASTER 56KR, na 
wyprzedaży pozostało jeszcze kilka sztuk drzwi w tym kolorze, którego popularność drastycznie spadła 
w ciągu ostatnich kilku lat;

- wprowadzamy do modelu MASTER 56KR  kolor ANTRACYT w wersji GŁADKIEJ, w wymiarze 
80N i 90E; 

- wycofujemy w modelu DE LUXE 56S kolor MAHOŃ , a w zamian wprowadzamy kolor 
ANTRACYT, w wymiarach 80N i 90E;

- wprowadzamy w modelu SPECIAL 56S wzór płytkiego tłoczenia QUATRO, w kolorze ZŁOTY DĄB, 
w wymiarach 80N i 90E;

- wprowadzamy w modelu PERFECT 68X wzór płytkiego tłoczenia QUATRO, w kolorze BIAŁY 
MATOWY, WINCHESTER, ZŁOTY DĄB, w wymiarze 90E;

- wycofujemy możliwość zamawiania skrzydeł czynnych tłoczonych w modelu GRAND 56S; W modelu 
tym pozostają w ofercie wyłącznie oba skrzydła gładkie;

- wprowadzamy klamkę na długim szyldzie ALEX ALU z pochwytem klamkowym ze stali nierdzewnej 
INOX jak w klamce VERA INOX oraz z ochroną wkładki przed złamaniem;    
UWAGA !!! Model SPECIAL 56S z okuciami ALEX ALU nie posiada antywłamaniowej klasy RC2 !



- ostatecznie wycofujemy z naszej oferty progi drewniane do modeli drzwi Delta grubości 56 mm 
(UNIVERSAL, SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, MASTER, MAGNUM 56K); 
progi drewniane nadal pozostają w ofercie handlowej naszej firmy do drzwi grubości 68 mm (MAXIM 
68S, MAGNUM 68K) oraz 84 mm (ROYAL 84 WKW). Progi drewniane są nadal obowiązkowym 
wyposażeniem drzwi P.POŻ w modelach MAGNUM 68K oraz ROYAL 84WKW.

- wprowadzamy do sprzedaży od lipca 2018   klamkę z blokadą elektroniczną Delta GI18,  otwieraną za 
pomocą kodu cyfrowego, karty zbliżeniowej lub breloka zbliżeniowego; klamka ta posiada podświetlany 
panel dotykowy z klawiaturą numeryczną; jest przeznaczona do drzwi wewnętrznych naszej produkcji, 
ale również do drzwi innych producentów,  koszt klamki GI18 wynosi 449,00 PLN netto / szt; 
szczegóły na stronie 60 nowego katalogu; 

- wprowadzamy ocieplenia podprogowe XPS, przeznaczone do stosowania jako podkład pod ościeżnice 
TERMO ODS. Długość ocieplenia wynosi 125 cm, a jego wysokość to 5 cm; ocieplenia mogą się łączyć 
tworząc wyższe ocieplenie podprogowe;

   Z wielką przyjemnością pragniemy także Państwa poinformować, że na stronie 
http://www.drzwi.delta.net.pl  umieściliśmy konfigurator drzwi naszej firmy. Konfigurator jest 
intuicyjny i bardzo prosty w obsłudze. Można w nim wycenić wszystkie nasze drzwi oraz wydrukować 
Państwa klientom ofertę z konkretnie wybranym modelem i podaną ceną katalogową. W dalszym etapie 
będziemy poszerzać możliwości konfiguratora, o czym będziemy Państwa informować w późniejszych 
terminach. Zapraszamy do korzystania z naszej nowej strony z konfiguratorem. W razie problemów z 
obsługą, proszę o kontakt z naszym biurem handlowym. Oto przykładowe fragmenty widoków z 
konfiguratora.:

http://www.drzwi.delta.net.pl/


        
         Informujemy, że w dniach od 02.07 do 15.07.2018. produkcja naszych drzwi zostanie przerwana, 
      gdyż pracownicy produkcyjni pójdą na zbiorczy wakacyjny urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że 
      zamówienia złożone w tym okresie będą dodatkowo wydłużone o koło 3 tygodnie. Proszę tą 
      informację uwzględnić w terminach zamówień przyjmowanych od Państwa kontrahentów.

 Z poważaniem:
Andrzej Gawron
       DELTA

                                    


