
     
                Katowice 26.09.16. 

 

 

 

Do : Partnerzy Handlowi firmy Delta. 

Dotyczy: Wprowadzenie do sprzedaży wkładki profilowej Delta GB5.  

                Zmiana okuć standardowych w drzwiach Delta ECONOMIC.             

  

 

         Szanowni Państwo ! 

   Informujemy, że z dniem 26.09.2016  wprowadzamy do sprzedaży  wkładki Delta GB5, które to 

sukcesywnie będą  zastępować wkładki Delta GB4. Wkładka GB5  jest bliźniaczą konstrukcją wkładki 

GB4 z jedną zasadnicza różnicą. Wkładka GB5 posiada wzmocniony klucz grubości  3mm natomiast 

wkładka GB4 posiada klucz  grubości  2,8mm. Sam materiał klucza jest również wykonany z 

mocniejszego surowca. Rękojeść klucza będzie się różnić tym, że w nowych wkładkach GB5 nie ma 

plastikowej nasadki klucza jak to było w przypadku wkładek GB4. Mamy nadzieję, a wręcz pewność, że 

w ten sposób skończą się problemy z łamaniem się kluczy, jak to czasem bywało przy wkładkach GB4. 

   Wkładka Delta GB5 w układzie 1 klucza będzie docelowo standardowym wyposażeniem 

następujących modeli drzwi Delta:        Special 56S/ 56X, Premium, Master 56KR, Magnum 56K, 

Grand 56S, Maxim 68S, Perfect 68X.    

   Wkładki GB4 będą w sprzedaży do wyczerpania zapasów magazynowych i nie będzie możliwości 

zamawiania wkładek GB5, jeżeli w danym rozmiarze i modelu na magazynie będziemy mieli jeszcze 

wkładki GB4. 

       

                               FOTO  : Wkładka GB5/Z (zębatkowa) 

W załączeniu przesyłam dodatkowo aktualny Certyfikat  IMP na wkładkę Delta GB5.  

 

 

 



     
   W modelu Delta ECONOMIC zmieniamy od dnia dzisiejszego dostępne okucia, czyli klamkę i 

tarczkę zamka. Wycofujemy dotychczasową  klamkę i tarczkę TANIA.:  

                   FOTO: Wycofywana klamka i tarczka TANIA 

W zamian wprowadzamy dwie klamki do wyboru: 

1. KLAMKA i TARCZKA ANNA w kolorze AB (Antyczny Brąz) w specjalnej promocyjnej cenie  

30,00 PLN netto / szt. (komplet klamka + tarczka). 

             FOTO: Klamka ANNA w kolorze AB (Antyczny Brąz) 

2. KLAMKA PLASTIKOWA z szyldem na wkładkę w kolorze czarnym w cenie 18,00 PLN netto / szt. 

                               FOTO:  Klamka plastikowa czarna 

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    

                                       


