
                                                                                                         Katowice 07.05.2021

Do :           Partnerzy Handlowi firmy Delta 

Dotyczy:   Katalog Delta Edycja 2 / 2021, ważny od dnia 10.05.2021.

 
          Szanowni Państwo !

   Zgodnie z zapowiedzią przesłaną kilka tygodni temu przesyłamy nasz nowy katalog drzwi Delta
edycja 2/2021, zawierający nowe ceny po zapowiadanych zmianach obowiązujących od 
10.05.2021. Prosimy o zapoznanie się z tym katalogiem. Zamówienia złożone do 09.05.2021 
włącznie, będą realizowane po dotychczasowych cenach. Katalogi edycja 2/2021w wersji 
drukowanej nie będą na razie drukowane. W zamian będziemy używać katalogów z edycji 1/2021 
wraz z załączoną erratą, dotyczącą cen naszych produktów.  Natomiast od początku zmian cen, 
czyli od 10.05.2021, będzie dostępny system zamówień przez nasz konfigurator internetowy, 
dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do zamawiania właśnie poprzez ten system, który znajduje
się na stronie.: http://www.drzwi.delta.net.pl/

Oto najpoważniejsze zmiany w naszej ofercie, jakie nastaną wraz z nowym katalogiem, w 
porównaniu do oferty z katalogu edycja 1 / 2021 :

1. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne Delta MAGNUM 58K – w zamian za model DE LUXE 56S, 
od 10.05.2021 wprowadzamy do naszej oferty produkcyjnej nowy model drzwi 
antywłamaniowych w klasie RC4 oraz o bardzo wysokiej akustyce Rw = 47dB. Drzwi
posiadają Certyfikat CE na drzwi zewnętrzne p.poż EI30 . Szczegóły na str. 18 – 19.

2. Drzwi zewnętrzne Delta SPECIAL 68S – od 10.05.2021 wprowadzamy w tym modelu dodat-
kowy wariant w postaci ościeżnicy aluminiowej TERMO ALU68. W wariancie tylko z tą oścież-
nicą będą dostępne drzwi Special 68S w kolorze ANTRACYT DREWNOPODOBNY oraz 
WINCHESTER RENOLIT (kolor okienny). Kolory te nie będą dostępne z innym typem oścież-
nicy. Drzwi Delta SPECIAL 68S z ościeżnicą TERMO ALU68 będą pakowane razem z zawiasa-
mi w złożony komplet. Szczegóły na str. 22 – 23.

3. Drzwi zewnętrzne energooszczędne Delta PERFECT 68XL – od 10.05.2021 wprowadzamy 
nowy, dodatkowy model drzwi PERFECT, który będzie się różnił od dotychczasowej wersji PER-
FECT 68X tym, że posiada w standardzie ościeżnicę aluminiową TERMO ALU68 oraz zamek 
listwowy hakowy Delta ZLG z regulacją docisku w ościeżnicy. W modelu tym, wraz z ościeżnicą 
aluminiową będą dostępne również kolory ANTRACYT DREWNOPODOBNY oraz WINCHE-
STER RENOLIT. Drzwi Delta PERFECT 68XL z ościeżnicą TERMO ALU68 będą
pakowane razem z zawiasami w złożony komplet. Szczegóły na str. 28 – 29.

4. Drzwi zewnętrzne Delta PREMIUM 68S  – od 21.06.2021 wprowadzamy nowy, pogrubiony 
model drzwi zewnętrznych w klasie RC3. Szczegóły na str. 24 – 25.

5. Klamka Delta SIMON ALU – od 10.05.2021 wprowadzamy nową klamkę na długim szyldzie 
w kolorach  srebrny ALU i Czarny Mat  do drzwi gr. 68 - 69mm i 84mm. Klamka ta nie będzie do-
stępna do modeli grubości 56mm. Można ją stosować do drzwi antywłamaniowych RC3, ale nie 
można stosować jej do drzwi P.POŻ. 

 6. Klamka ALEX ALU – wycofujemy z oferty drzwi Universal 56S i Master 56KR. W modelu 
Universal 56S w zamian będzie można zastosować klamki Tamara’2 INOX, w opcji za dopłatą.  

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


7. Klamka elektroniczna Delta GI18 – wycofujemy z oferty handlowej. W zamian proponujemy 
zakup gałki elektronicznej GI20 i GI-20FP, która ma która ma ten sam sposób działania i funkcje 
użytkowe co klamka GI18. 

Uwaga !!!  Z powodu w dalszym ciągu trwającej na Śląsku trzeciej fali COVID-19 prosimy o 
wyrozumiałość z powodu opóźnień w realizacji szczególnie nowych modeli. 

                W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z biurem handlowym naszej firmy pod 
            numerem telefonu: 32 730-36-30.  

 Z poważaniem:
Andrzej Gawron
       DELTA

                                    

                                                 
                                                            


