
                                                                                                          Katowice 12.04.2021

Do :         Partnerzy Handlowi firmy Delta 

Dotyczy: 

   1. Zmiany cen produktów firmy Delta z dniem 10.05.2021 
   2. Wprowadzenie do sprzedaży nowych modeli drzwi zapowiadanych w katalogu 1/2021.
   3. Wycofanie z oferty handlowej drzwi Delta Economic, klamki ALEX ALU i klamki elektronicznej 
        Delta GI18

    Szanowni Państwo !

Ad. 1.   W związku z nowymi skokowymi wzrostami cen stali, styropianu , aluminium oraz drewna 
informujemy, że jesteśmy zmuszeni do kolejnej korekty cenowej. Zmiana cen na poziomie 4-5%  
nastąpi  od 10 maja 2021 r.  Wszystkie zamówienia złożone w konfiguratorze do dnia  9 maja do godz. 
24.00 będą realizowane po obecnych cenach. 
   Ponieważ mamy jeszcze duże stany katalogu z obecnymi cenami dlatego w okresie przejściowym (w 
trakcie dystrybucji obecnego katalogu Edycja I / 2021 )  będzie kolportowana tzw. errata do tego 
katalogu. Natomiast nowe, prawidłowe ceny obowiązujące od 10 maja 2021 będą w katalogu Delta 
Edycja 2/2021 w wersji elektronicznej dostępne na stronie www.delta.net.pl   oraz  w konfiguratorze 
również od 10 maja 2021. 
   Errata z nowymi cenami będzie wysłana na początku maja 2021. 

Ad. 2.  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10.05.2021 wprowadzamy do sprzedaży zapowiadane 
nowości : 

1) Drzwi Delta MAGNUM 58K   -  RC4, 47dB , EI30 ,  Certyfikat p.poż. CE 

2) Drzwi Delta PERFECT 68XL  -  RC3, Ud od 0,97 – 1,2 [W/m² K]

3) Drzwi Delta SPECIAL 68S  z ośc. Termo ALU – RC2 , Ud od 1.1 do 1,3   [W/m² K] 

4) Ościeżnice  Termo ALU  oraz Naświetla Termo ALU z pakietem trzyszybowym 

5) Klamki aluminiowe anodowane SIMON ALU i SIMON CZARNY MAT.
 
Zamówienia na w/w nowości będzie można składać w konfiguratorze od 10 maja 2021. 

   O wprowadzeniu do sprzedaży pozostałych nowości 2021 czyli drzwi Delta EXCLUSIVE 84P, Delta 
MAGNUM 84K  oraz ościeżnic  stalowych regulowanych  i Portali drzwiowych poinformujemy w 
drugiej połowie maja 2021.  

Ad. 3.   Jednocześnie informujemy, że od dnia 12.04.2021 wycofujemy ze sprzedaży następujące 
akcesoria:

1. Drzwi Delta Economic – nie będziemy już prowadzić sprzedaży pojedynczo zamawianych drzwi. 
Model ten będzie dostępny wyłącznie na zamówienie specjalne w ilościach paletowych, czyli w ilości 
24 sztuk z jednego asortymentu (np. 80 Lewa antracyt). Jest to oferta bardziej dla hurtowni drzwiowych.
O ofertę cenową należy za każdym razem wystąpić z pisemnym zapytaniem ofertowym.

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


2. Klamka ALEX ALU – zostanie zastąpiona klamką Simon ALU od 10.05.2021.

3. Klamka elektroniczna Delta GI18 – została zastąpiona gałką elektroniczną GI20 – jest w sprzedaży.

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

 Z poważaniem:
Andrzej Gawron
       DELTA

                                    


