Katowice 31.07.2014.
Do : Partnerzy Handlowi firmy Delta
Dotyczy: Nowe modyfikacje skrzydeł i ościeżnic Delta i ich oznaczenia na opakowaniu .
Szanowni Państwo !
Od 01.08.2014 wprowadzamy modyfikacje naszych czołowych modeli drzwi SPECIAL,
PREMIUM i DE LUXE. We wszystkich tych modelach dotychczasowy zamek Delta DD6H/Z
zamieniamy nowszym zamkiem Delta DC6/Z.
TAKIE ZAMKI BYŁY

DD6H/Z

DH6P

TAKIE ZAMKI BĘDĄ OD 01.08.2014

DC6/Z

DC6P

Ponadto w drzwiach Delta PREMIUM i DE LUXE będzie zastosowany nowy, lepszy system
zamka centralnego, oparty na zamku DC6/Z, gdzie zamiast pręta wychodzącego w poprzeczkę
górną, z którego rezygnujemy, zastosowaliśmy dodatkowy, górny zamek pomocniczy 3 ryglowy
DC6P, ponad zamkiem dodatkowym. Rozwiązanie to poprawi siłę drzwi w górnej części strony
ryglowej. Oto poglądowe zdjęcie:
TAK BYŁO

TAK BĘDZIE OD 01.08.2014

Najistotniejszym faktem tej zmiany jest to, że skrzydła Delta PREMIUM i DE LUXE , z nowym
systemem centralnym muszą być montowane z ościeżnicami, które posiadają dodatkowe
otworowanie na górny zamek pomocniczy. Ościeżnice takie wprowadziliśmy do sprzedaży już z
końcem kwietnia i są opisane w następujący sposób : MODYFIKACJA 28.04.2014 (zdjęcie
poniżej).
Dla modelu SPECIAL będzie można stosować jeszcze starszy typ futryn, które nie posiadają
dodatkowych otworów na zamek pomocniczy górny.
Nowy zamek DC6/Z będzie pasował w celach serwisowych do starszej wersji skrzydeł w modelu
SPECIAL, ale nie będzie pasował do skrzydeł drzwi PREMIUM i DE LUXE wyposażonych w
starszy typ zamka centralnego z jednym zamkiem pomocniczym.

Natomiast starszy typ zamka DD6H/Z nie będzie pasował do nowszych skrzydeł drzwi Delta
SPECIAL, PREMIUM i DE LUXE.
Ceny drzwi Delta wyposażone w nowe zamki oraz ich parametry nie zmieniają się.
Do wyczerpania zapasów magazynowych będą wydawane w pierwszej kolejności drzwi z
zamkami w starszej wersji.
Oto lista oznaczeń na opakowaniach skrzydeł i ościeżnic.:
Lp

Data

Opis partii

1

31.01.
2014

Czarna
kropka

TOWAR +
ZDJĘCIE OZNACZENIA
OŚCIEŻNICA

Opis

Czarna uszczelka
w ościeżnicy

OŚCIEŻNICA

2

Otwory
ościeżnicy
dostosowane do
nowego i
systemu zamka
centralnego
DC6A/Z

28.04. Modyfikacja
2014 28.04.2014

SKRZYDŁO

3

02.06.
2014

Żółta
etykieta z
napisem
"NLP"

Nowy panel
zamkowy i nowa
listwa zawiasowa
SPECIAL`2 55 (okres wdrożenia)
SKRZYDŁO

4

01.08.
2014

Etykieta
skrzydła w
kolorze
niebieskim

Nowy panel
zamkowy i nowa
listwa zawiasowa
SPECIAL`2,
PREMIUM i DE
LUXE’2

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

