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Zmiany cen na produkty z oferty drzwi

Szanowni Państwo,

Wysoka i stale rosnąca inflacja wywiera na producentach presje na dostosowanie cen do kosztów 
produkcji, które zależą nie tylko od cen surowców ale również energii, ogrzewania i stóp procentowych. 
Podczas gdy wiele firm zmienia/obniża specyfikacje swoich produktów, GERDA pracuje nad poprawą 
jakości świadczonych produktów i jakości usług, dlatego:

1. Z dniem 07.11.2022 r. rozszerzamy program lojalnościowy „GERDA TEAM” o drzwi do mieszkań. 
Jest to bezpośrednia odpowiedź na Państwa sugestie i prośby. (program lojalnościowy nie będzie 
dotyczył tylko drzwi inwestycyjnych zakupionych na warunkach „RAB”)

2. Dla zamówień złożonych od 21.11.2022 r. wprowadzamy całkowicie nowe wkładki GERDA VITA 
w celu osiągnięcia oczekiwanej awaryjności na poziomie 0%.

3. Od dnia 21.11.2022 oddajemy do Państwa dyspozycji znacząco zwiększoną grupę serwisantów, 
którą będzie stanowił silny zespół 10 osób. Serwis obsługiwał będzie zgłoszenia od Partnerów, 
których montażyści odbyli szkolenie w Akademii Gerda oraz posiadają aktualny numer certyfikatu 
szkolenia.

4. Rozwijamy ofertę produktową, 4. Wersja Krajowej Oceny Technicznej wprowadza nowe 
konfiguracje:

a. drzwi PREMIUM 60 RC4 EI45D oraz PREMIUM 60X R4 EI45D,
b. możliwość zamówienia drzwi PREMIUM podwyższonych na 2100mm oraz 2200mm 

w świetle ościeżnicy,
c. możliwość zamówienia uszczelki (listwy) opadającej w drzwiach EI30 oraz klasach RC2 

i RC3,
d. możliwość wykonywania drzwi PREMKUM 60X z panelem jednostronnym,
e. możliwość stosowania paneli MDF pokrytych fornirem naturalnym,
f. możliwość zastosowania w ościeżnicach narożnych drzwi EI30 krótszych dybli Ø10x92 mm 

(wcześniej Ø10x132 mm);

Jak Państwo widzą, tworzymy sobie przestrzeń wymaganą do spełnienia Państwa oczekiwań, firma 
Gerda ma stanowić w Państwa oczach synonim najwyższej jakości obsługi i produktu.

Mając powyższe na uwadze, dostosowujemy ceny na produkty z oferty drzwi do domów, drzwi do 
mieszkań i drzwi aluminiowych. Nowe cenniki zaczną obowiązywać od 07.11.2022 r.
Poniżej znajdziecie Państwo odnośniki do pobrania katalogów z nowymi cenami (wersja PDF). 

Nowe katalogi w formie papierowej będą dystrybuowane od 07.11.2002 roku.
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