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Ochrana hlavy

Ochrana rúk

Ochrana tela

Ochrana nôh

Ochrana pri práci vo výškach

Obrat ( v miliónoch EUR)

DELTA PLUS GROUP V ČÍSLACH

millions de paires de lunettes

millions de masques

millions de casques

Miliónov párov predaných rukavíc

Predaných systémov

  Dátum založenia: 1977 Dizajnér a výrobca OOPP

   Zalistovanie na Parížskej burze cenných  
papierov v roku 1999

  9 výrobných závodov

  20 distribučných pobočiek

  6 logistických platforiem

  1500 výrobkov

  10000 zákazníkov celosvetovo

  800 zamestnancov

Tvorba obratu

Milión predaných výrobkov zo 

segmentu  oblečenie do dažďa

Milióny predaných výrobkov zo 

segmentu pracovné oblečenie

Milióny predaných výrobkov 

zo segmentu zimné oblečenie

Milióny párov predanej 

bezpečnostnej obuvi
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My VyTVáRAME



My VyRábAME

Pri vývoji OOPP využíva DELTA PLUS 

technický know how  vlastných  

expertov z jednotlivých biznisových jed-

notiek spoločne s profesionálmi z oblas-

ti inovačného dizajnu. Presunom tech-

nických prvkov z oblasti športu a oblasti 

oblečenie na voľný čas do oblasti OOPP 

prinášame pre konečného užívateľa,pri 

používaní OOPP, pohodlie , pohodu a 

nie obmedzenia.
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My TESTUjEME

DELTA PLUS kontroluje  

výrobu a kvalitu svojich  

výrobkov a to vo vlastných  

výrobných závodoch ako aj v  

partnerských výrobných závodoch 

za účelom dodržiavania požiadaviek, 

ktoré vyplývajú z  

Európskej direktívy 89/686/CEE.

Veľká väčšina našich výrobných  

závodov je akreditovaná certifikátom 

kvality systému ISO9001-2000.
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GLObáLnA POnUkA OOPP



VI

6 logistických platforiem (50 000 m2 
skladovacieho priestoru):

ázia: prvý priamy zdroj riešení pre kompletný  
sortiment OOPP

• Čína: v Wujiang (12 000 m2).
• India : v Calcutta (3 000 m2).

Európa: 4 logistické platformy , ktoré pokrývajú  celú 
Európu pomocou medzi skladových centier (2000 m2):

•  Francúzsko: v Apte ( 15000 m2) pre západnú Eu-
rópu,

•   Taliansko: vo Vicenza ( 12 000 m2) pre juho vý-
chodnú Európu,

•   Poľsko: v Katoviciach ( 5 000 m2) pre severo vý-
chodnú Európu,

•  UK : près de Manchester (8 000 m2), pour le Roy-
aume Uni et l’Irlande.

Naši zákazníci majú prístup k sortimentu DELTA PLUS 
kdekoľvek na svete a spoločnosť je schopná vybaviť 
objednávku pozostávajúcu z niekoľko tisíc kusov, 
ale aj objednávku , ktorá sa skladá len z niekoľkých  
kusov.
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My DISTRIbUjEME



France  > Apt
15 000 m2

China  > Wujiang
12 000 m2

India  > Calcutta
3 000 m2

Poland  > Katowice
5 000 m2

Italy  > Vicenza
12 000 m2

VII

UK  > Manchester
8 000 m2

  Usines   Plates-formes logistiques   Bases logistiques   Filiales



RESEARCH

•   InnOVATIOn
  •??

?
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InOVáCIE DELTAS: PREMySLEnÉ RIEŠEnIA  PRE POUŽÍVATEĽA

Zároveň však vieme, že Vás 
nemôžeme zredukovať iba na 

túto jedinú požiadavku: hovorí-
te, že chcete viac: pohodlia, voľ-

nosti…
Nie sme iba odborníkmi na ochran-

né prostriedky, ale aj odborníkmi na 
«človeka» pri práci.

Naším cieľom je neprestajne hľadať a 
prinášať nové riešenia, ktoré by zodpo-

vedali Vašim potrebám a požiadavkám.
V tejto súvislosti sme založili špecializova-

né oddelenie, ktoré sa zaoberá inováciami. 
INOVÁCIE DELTAS, ktoré sú výsledkom  

práce tohto oddelenia, sú označenia, ktoré 
charakterizujú najlepší pomer ochrany/ 

voľnosti-pohodlia.
Umožnia Vám identifikovať výrobky alebo  

riešenia, ktoré boli vytvorené pre Vás.

Už viac ako 30 rokov Vám 
spoločnosť DELTA PLUS 

 vychádza v ústrety. Dobre Vás 
poznáme. Nemáte na výber, 

musíte sa chrániť.
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InOVáCIE DELTAS: PREMySLEnÉ RIEŠEnIA  PRE POUŽÍVATEĽA

V prípade, že si vyberiete výrobok 
označený značkou DELTA ADVAnCE, 
vyberiete si výrobok najnovšej 
technológie, ktorý vám ponúkne 
vyššiu ochranu  ako vyžaduje norma.

V prípade, že si vyberiete výrobok 
označený značkou DELTA AnATOM, 
vyberiete si anatomické alebo 
ergonomické riešenie, ktoré Vám 
prinesie pohodlie a maximálnu 
ergonómiu. Problém s používaním 
prostriedkov osobnej ochrany sa 
vytratí.

V prípade, že si vyberiete výrobok 
označený značkou DELTA CLIMAT, 
vyberiete si riešenie ponúkajúce 
tepelnú ochranu, vďaka ktorej 
môžete regulovať svoju telesnú 
teplotu alebo teplotu príslušnej 
časti tela.

V prípade, že si vyberiete výrobok 
označený značkou DELTA EASYFIT, 
vyberiete si praktické riešenie, 
vďaka ktorému sa prostriedky 
osobnej ochrany rýchlo obliekajú 
alebo zobliekahú. 

V prípade, že si vyberiete výrobok 
označený značkou DELTA GRIP, 
vyberiete si kombináciu materiálu 
a dizajnu, ktorá poskytuje vysokú 
ochranu proti pošmyknutiu sa 
alebo optimálne uchopenie 
predmetov počas manipulácie.

V prípade, že si vyberiete výrobok 
označený značkou DELTA GREEn, 
snažíte sa o udržateľný rozvoj: 
chránite sa, no pritom nezabúdate 
na svoju občiansku zodpovednosť.
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DELTA PLUS nA InTERnETE 

• Inštitucionálne informácie

• Informácie o normách

• Pomoc pri výbere

• Informácie o výrobkoch
Každý deň aktualizovaná databáza 
(popis výrobkov, normy ap.) 
(K dispozícii iba v 10 jazykoch)

• Priestor pre našich zákazníkov
Technický záznam, vyhlásenie o zhode, 

špeciálne ponuky ap.
(K dispozícii iba v 10 jazykoch)

• Propagácia
(K dispozícii iba v 10 jazykoch)

Aktuality o zľavách, výrobkoch,  
informácie o spoločnosti

Aktuality o sponzoroch (šport, TV ap.)
Finančné aktuality

VIRTUáLnE kATALóGy
(k dispozícii v 15 jazykoch) 
využívajú najnovšie technológie:
Vyhľadávanie podľa slov, personalizácia 
katalógov (záložky, podčiarkovanie, osobné 
poznámky), zväčšenie ap.

Informácie o spoločnosti

Kompletné informácie o výrobkoch

Technické informácie (normy, materiály ap.)

Kontaktné údaje

Práve ste  
sa ako väčšina z našich 500 000 
návštevníkov vo svete oboznámili  
s našou internetovou stránkou

Internetová stránka prístupná v 16 jazykoch pre celý svet…
(francúzština, angličtina, nemčina, taliančina, poľština, španielčina, gréčtina, portugalčina, holandčina, maďarčina, 
čeština, slovenčina, rumunčina, chorvátčina, čínština a ruština)
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OCHRAnA HLAVy

OCHRAnA RÚk

jEDnORAZOVÉ ObLEČEnIE

PRACOVnÉ ObLEČEnIE

ObLEČEnIE PRE POUŽITIE V EXTERIÉRy

TECHnICkÉ ObLEČEnIE

OCHRAnA nÔH

OCHRAnA PRI PRáCI VO VÝŠkACH

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

GLOSáR

InDEX

GLObáLnA POnUkA OOPP




