
                    Katowice 23.09.2020.

           
Do :           Partnerzy Handlowi firmy Delta. 

Dotyczy:   Wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu drzwi dwuskrzydłowych 

                   Delta GRAND 68S - w sprzedaży od 28.09.2020 

        Szanowni Państwo !

   Miło nam poinformować, że wprowadzamy we wrześniu do sprzedaży kolejny nowy produkt naszej 
firmy, czyli nowy typ drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych Delta GRAND 68S - cena za komplet od 
2.840,00 netto / komplet w standardzie z ciepłą ościeżnicą Termo ODS68. Podobnie jak w 
dotychczasowym modelu GRAND 56S, który zostaje wycofany z produkcji, skrzydłem czynnym 
(szerszym) jest skrzydło SPECIAL, ale obecnie będzie to SPECIAL 68S.
   W związku z faktem, że mamy do czynienia z zaostrzającymi się przepisami budowlanymi, 
dotyczącymi przenikalności cieplnej drzwi zewnętrznych, postanowiliśmy sprzedawać w tym modelu 
wyłącznie ciepłe ościeżnice Termo ODS68. Nie będzie już dostępnej dla tego modelu zwykłej 
ościeżnicy stalowej o profilu PU68, jak pokazaliśmy w katalogu Delta, edycja 2 / 2020.  W załączeniu 
przesyłam aktualny folder drzwi Delta GRAND 68S, który w naszym katalogu jest na stronie 24 – 25. 
Proszę zwrócić uwagę na różnice pomiędzy tym folderem, a stronami 24 – 25 w katalogu Delta, edycja 
2/2020.

   Zamówienia na nowy model drzwi Delta GRAND 68S będą przyjmowane od dnia 28.09.2020 i od 
tego dnia będzie możliwe zamawianie w/w drzwi w konfiguratorze. Termin realizacji na ten model 3 – 4
tygodnie (drzwi pełne), 4 – 5 tygodni (drzwi przeszklone). 

Podstawowe parametry drzwi Delta GRAND 68S :

a. GRAND 68S pełne,  Ud = 1,5 z ościeżnicą Termo ODS68. 

b. GRAND 68S przeszklone, Ud = 1,6 – 1,8 z ościeżnicą Termo ODS68.

Najważniejsze różnice pomiędzy drzwiami Delta GRAND 56S, a Delta GRAND 68S :

a. Grubość skrzydła 68 mm zamiast 56 mm.

b. Dostępna wyłącznie ciepła ościeżnica –Termo ODS68.

   W modelu Delta GRAND 68S nie będą dostępne wzory tłoczeń, oba skrzydła produkowane tylko w 
wersji gładkiej. Przeszklenia dla tego modelu są pokazane w katalogu na str. 52 – 53 i w konfiguratorze,
folder przeszkleń w załączeniu.

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

 Z poważaniem:
Andrzej Gawron
       DELTA

                                    


