Katowice 05.01.2019.
Do: Partnerzy Handlowi firmy DELTA
Dotyczy:
1. Wycofanie z oferty katalogowej klamek CARMEN SN .
2. Progi ALU/PCV i ALU/DREWNO pakowane wewnątrz kartonu ościeżnic PU56,
PU/UNI 56 oraz PD 56/150.
Szanowni Państwo!
Z nowym rokiem 2019, podobnie jak z klamkami ANNA SN, wycofujemy klamki
CARMEN SN, które były standardowym wyposażeniem drzwi SPECIAL 56S, PREMIUM
56S i MASTER 56S, przy zastosowaniu jako drzwi wewnętrzne. Jednak z powodu ich
licznych wad zastępujemy je klamkami VERA INOX ze stali nierdzewnej, które są już od
wielu miesięcy standardem dla drzwi zewnętrznych. Klamki te są znacznie trwalsze i nie
powinno być z nimi takich problemów jak z klamkami ANNA SN i CARMEN SN, które były
wykonane ze stopu aluminiowo - cynkowego ZNAL. Cena drzwi z klamkami VERA INOX w
standardzie nie zmienia. Nadal w ofercie będzie dostępna klamka ze stali nierdzewnej
CARMEN INOX, która jest w ofercie za dopłatą.
Druga informacja, jaką przekazujemy, to fakt, że od początku tego roku, wszystkie progi
ALU/PCV do drzwi grubości 56 mm w wersji bez P.POŻ oraz progi ALU/DREWNO do
wersji drzwi MAGNUM 56 w wersji P.POŻ, zostają pakowane do wnętrza ościeżnicy, a nie jak
do tej pory, gdy były dostarczane luzem. Progi nie będą widoczne na fakturach sprzedaży, gdyż
będą stanowić integralną część ościeżnicy. Oczywiście z tego względu cena ościeżnicy
wzrośnie na fakturze o wartość dodanego progu, ale łączna cena drzwi pozostanie bez zmian.
Jedynymi ościeżnicami, gdzie progi będą dostarczane osobno, to ościeżnica stalowa
PD68/150 do drzwi MAXIM 68S i MAGNUM 68K oraz ościeżnica stalowa PM84 150 do
drzwi ROYAL 84WKW. W modelach tych mamy nadal 2 różne progi w ofercie (ALU/PCV i
DĘBOWY) i dlatego nie mogą być wkładane do wnętrza ościeżnicy.
UWAGA !!! W związku z powyższym, od dnia dzisiejszego nie będzie możliwości
zamawiania i dostarczania do kontrahentów drzwi bez progu standardowego !!!
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z biurem handlowym naszej firmy pod
numerem telefonu: 32 730-36-30.
Z poważaniem:
Andrzej Gawron
DELTA

