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Tradycja 

Misja 

Wizja

Doświadczenie

Historia tworzenia przedsiębiorstwa sięga 1967 roku. Podwaliną budowy marki był mały 
zakład ślusarski, który dzięki pasji, wytrwałości i pracowitości jego twórcy Zenona Szymaniuk 
oraz synów Dariusza i Artura, osiągnął pozycję lidera na rynku krajowym. 

Naszą misją jest produkowanie, sprzedaż i dystrybucja drzwi stalowych wewnętrznych, 
zewnętrznych, antywłamaniowych oraz świadczenie kompleksowego doradztwa i serwisu, 
które pozwalają na zapewnienie pełnej satysfakcji Klienta. Jakość świadczonych usług 
gwarantowana jest poprzez zaangażowanie każdego pracownika w ciągłe doskonalenie się 
organizacji, zawsze kierując się przy tym maksymą: „Jak najbliżej Klienta”, gdyż produkujemy 
dzięki jego inspiracjom. 

Naszą wizją jest zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów, poprzez działanie zgodne 
z najnowszą technologią oraz długofalowy rozwój.

Wiele lat pracy poświęconej konstruowaniu, produkcji i sprzedaży elementów dla 
budownictwa pozwoliło zdobyć doświadczenie, dzięki któremu wyroby marki KMT zyskują 
aprobatę i zadowolenie nawet najbardziej wymagających Klientów. W chwili obecnej 
specjalizujemy się w produkcji drzwi stalowych przeznaczonych dla budownictwa 
wielorodzinnego, jednorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Współpracujemy 
z dostawcami oferującymi tylko najlepsze materiały niezbędne do produkcji drzwi, co 
w konsekwencji daje produkt najwyższej jakości, który będzie służył Państwu przez wiele 
długich lat. Nasze wyroby dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całego kraju. 
Współpracujemy z hurtowniami budowlanymi, salonami drzwi i okien oraz firmami 
monterskimi. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom odbiorców stworzyliśmy 
ofertę, w której  znajdują się drzwi zarówno we wzorach tradycyjnych jak i nowoczesnych oraz 
dostosowane cenowo do zasobów Klienta. 

Z pozdrowieniami
Zarząd i pracownicy grupy KMT

Zakład produkcyjny „Terma” w Słupsku

Zakład produkcyjny „KRAT-MET” w Kobylnicy
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Zewnątrz 

Wewnątrz 

Drzwi LEWE
(otw. na zewnątrz)

 

Zewnątrz 

Wewnątrz 

Drzwi LEWE 
(otw. do wewnątrz)

!

!

Wewnątrz domu

!

Zewnątrz 

Wewnątrz 

Drzwi PRAWE
(otw. na zewnątrz)

!

Zewnątrz 

Wewnątrz 

Drzwi PRAWE
(otw. do wewnątrz)

 

!

!

Wewnątrz domu

DRZWI PRAWE
(jeśli  zawiasy po prawej stronie)widzimy

(jeśli  zawiasy po lewej stronie)widzimy
DRZWI LEWE
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713,40 zł brutto

Ościeżnica + próg

Klamka KMT GAMA klasy 3
str. 28 

Klamko-ga  AXA NIAGARAłka
str. 29

Drzwi KMT PLUS - 

str. 19
nowe wzory 

Samozamykacz
 str. 31

Zamek rolkowy
do elektrozaczepu

str. 31 

Mocowanie ościeżnicy
 str. 30

Dodatkowe otwory montażowe
w belce zawiasowej

złota satyna nikielbrązowy INOX stare złoto tytan

str. 26

Pochwyt gięty
 str. 28

str. 19str. 20

Ościeżnica KMT 11CP
 str. 30



Kieszeń zamka 

Zamek 

Klej

Warstwa cynku

Blacha stalowa

Warstwa cynku

Powłoka PCC

Zawias dwuczęściowy 
Kostka drewniana
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Kolorystyka skrzydła i ościeżnicy

Popiel
RAL 7035

Biały
RAL 9010

Brąz 
RAL 8017

Zastosowanie

Parametry techniczne

Drzwi uniwersalne o prostej i solidnej konstrukcji przeznaczone głównie do biur, 
pomieszczeń socjalnych, piwnic, magazynów, jak również pomieszczeń kotłowni 
i garażu w domach jednorodzinnych.

·
·
·
·
·

·

grubość skrzydła- 42 mm
w

materiał- blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
ościeżnica wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, 
wyposażona w uszczelkę
odporne na wpływ czynników atmosferycznych

ypełnienie skrzydła- spieniony polistyren
skrzydło wykonane w wersji przylgowej

Dostępne szerokości

„70” „80” „90” „100”

Drzwi produkowane tylko 
w wysokości standardowej.
Możliwość skrócenia we 
własnym zakresie do 200 mm.

Uwaga

Współczynnik przenikania
ciepła W/m K = 1,7

(skrzydło pełne)
2.
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Rozmiar Ceny drzwi KMT PL Cena netto Cena brutto

70, 80, 90 Skrzydło pełne, ościeżnica+ próg
Zamek podstawowy na klucz, trzy zawiasy 525 645,75

100 Skrzydło pełne, ościeżnica+ próg
Zamek podstawowy na klucz, trzy zawiasy 575 707,25

Wyposażenie za dopłatą Cena netto Cena brutto
Klamka plastikowa (czarna) 15 18,45

Zamek na wkładkę + wkładka (31/36) 24 29,52

Przeszklenie (szkło bezpieczne) 120 147,60

Tuleje wentylacyjne 4 szt. 20 24,60

Wzmocnienie pod samozamykacz 60 73,80

Skrzydło pełne Skrzydło pełne
z tulejami

Skrzydło 
z przeszkleniem
400 x 400mm

Skrzydło 
z przeszkleniem
150 x 1000mm

Skrzydło 
z przeszkleniem
250 x 750mm

Rozmiar Cena netto zł Cena brutto zł

Wyposażenie za dopłatą Cena netto zł Cena brutto zł

Płyta spienionego
polistyrenu

Już od:

540  zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka)



Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz do domów 
jednorodzinnych. Linia skierowana do klientów, dla których drzwi poza przypisaną im 
funkcjonalnością stanowią bardzo ważny element dekoracyjny. 

Zastosowanie

Parametry techniczne

Już od:

 1037 zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zalety

Wskaźnik izolacji
akustycznej R =29dBw

Współczynnik przenikania
ciepła W/m K = 1,7

(skrzydło pełne)
2.

Współczynnik przenikania
ciepła W/m K = 2,0

(skrzydło przeszklone)
2.

·
·
·
·
·
·

·
·

grubość skrzydła- 54 mm

materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem  
ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej
o grubości 1,5 mm
system podwójnych uszczelek
możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm

wypełnienie skrzydła- spieniony polistyren
tłoczenie- głębokie
skrzydło wykonane w wersji przylgowej

drewnopodobnym

·
·

·

odporne na wpływ czynników atmosferycznych
dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz 
systemu podwójnych uszczelek
kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna w połączeniu z wyrazistym głębokim wzorem 
tłoczenia doskonale komponuje się z pozostałą stolarką budynku oraz jego wnętrzem
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Płyta spienionego polistyrenu 

Klej

Warstwa cynku

Blacha stalowa

Warstwa cynku

Laminat drewnopodobny

Zamek dodatkowy 

Kieszeń zamka 

Zamek podstawowy 3-bolcowy 

3-bolcowy 

Zawias trzyczęściowy wzmocniony
Bolec antywyważeniowy
Kostka drewniana

Uszczelka przylgowa

Drzwi stalowe laminowane wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne

Wyposażenie za dopłatą Cena netto zł Cena brutto zł

Klamki
(oferta

str. 28-29)

Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana 80 98,40
Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel 160 196,80
Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana 54 66,42
Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany 80 98,40
Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem- złota, brązowa, satyna nikiel NOWOŚĆ 195 239,85
Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox 99 121,77
Klamko-gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox NOWOŚĆ 120 147,60
Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan 195 239,85
Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan 240 295,20
Klamka NOMET satynowa lub mosiądzowana 54 66,42
Klamka REMOR mosiężna 95 116,85

Wkładki
(oferta
str. 29)

Wkładka 31/46 standard 27 33,21
Wkładko-gałka 31/46 standard 32 39,36
Wkładka 31/46
Wkładko-gałka 31/46 system jednego klucza NOWOŚĆ 60 73,80

Wkładka 30/45
Wkładko-gałka 30/45

komplet klasy 6 / klasy C
system jednego klucza

125 135,30

Inne
(oferta

str. 29-31)

Wizjer szerokokątny 15 18,45
Skrócenie drzwi (max. 130mm) 70 86,10
Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie) 10 12,30
Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz 25 30,75
Wzmocnienie pod samozamykacz 60 73,80
Samozamykacz 210 258,30
Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy 180 221,40



Cena 
1029 z  ł netto

1265,67 z  ł brutto
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Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie
·
·
·

skrzydło laminowane
ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
próg ze stali nierdzewnej

·
·
·
·
·

zamek podstawowy
zamek dodatkowy
zawiasy 3 szt.
bolce antywyważeniowe 3 szt.
regulacja zamka
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Kolory podstawowe

„80” „90”Rozmiar

Cena 1024 z  ł netto

1259,52 z  ł brutto

Cena 924 z  ł netto
1136,52 z  ł brutto

Kolory dodatkowe

Złoty dąb

Calvados

Orzech jasny

Orzech włoski

Orzech ciemny

Mahoń

Wenge

Biały laminat

Brąz laminat

Grafit Metalik

Antracyt

Winchester

Płaskie

Tłoczenie I Tłoczenie V Tłoczenie VIII

„80” „90”Rozmiar

„80” „90”Rozmiar

Kolory podstawowe

Tłoczenie IIs Tłoczenie Vs

Tłoczenie Vds

Cena 
1254 z  ł netto

1542,42 z  ł brutto
Kolory podstawowe

„90”Rozmiar

Cena 
1324 z  ł netto
1628,52 z  ł brutto

Kolory podstawowe

Szpros

Diament

Diament Reflex

Diament Reflex

Specyfikacja przeszkleń - strona 26

Płaskie
struktura drewna

Tłoczenie IITłoczenie II



Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne laminowane o podwyższonej odporności na włamanie klasy 2

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi 
antywłamaniowe klasy 2 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom 
wejściowych do mieszkań. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań 
najwyższych standardów. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie  
Aprobaty Technicznej.

Zastosowanie

Parametry techniczne

Pianka poliuretanowa
Warstwa cynku
Blacha stalowa
Warstwa cynku
Laminat drewnopodobny

Zamek dodatkowy klasy 4
Kieszeń zamka 
Zamek wielopunktowy klasy 4

Zawias trzyczęściowy
wzmocniony

Kostka drewniana
Bolec antywyważeniowy

Już od:

 1046 zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zalety

Wskaźnik izolacji
akustycznej R = 30dBw

·

·

bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu systemu wielopunktowych zamków 
oraz bolców antywyważeniowych
kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna połączona z wyrazistym wzorem 
tłoczenia doskonale komponuje się z wnętrzem mieszkania

·
·
·
·
·
·
·
·
·

grubość skrzydła- 48 mm

materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta  drewnopodobnym  
ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanejo grubości 1,5 mm, 
wyposażona w uszczelkę
możliwość skrócenia skrzydła o 130 mm
odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV- 1627:2006

wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
tłoczenie- głębokie
skrzydło wykonane w wersji przylgowej

laminatem
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Wyposażenie za dopłatą Cena netto zł Cena brutto zł
Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana
Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel
Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana
Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany
Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem  - złota, brązowa, satyna nikiel
Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX
Klamko- gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX
Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan
Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan
Klamka NOMET - mosiądzowana lub satynowa
Klamka REMOR mosiężna 
Wkładka 31/41 standard
Wkładko-gałka 31/41 standard
Wkładka 31/41
Wkładko-gałka 31/41
Wkładka 30/40
Wkładko-gałka 30/40
Wizjer szerokokątny
Skrócenie drzwi (max. 130 mm)
Listwa dolna maskująca ( dotyczy skracania we własnym zakresie)
Wzmocnienie pod samozamykacz
Samozamykacz
Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy

80
160
54
80

195
99

120
195
240
54
95
27
32

15
70
10
60

210
180

98,40
196,80
66,42
98,40

239,85
121,77
147,60
239,85
295,20
66,42

116,85
33,21
39,36

18,45
86,10
12,30
73,80

258,30
221,40

Klamki
(Oferta 

str. 28-29)

Wkładki
(Oferta 
str. 29)

Inne
(Oferta 

str. 29-31)

125 153,75

60 73,80

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆSystem jednego klucza

Komplet klasy 6/ klasy C
System jednego klucza



Kolory podstawowe

„90”Rozmiar

Cena 1162 z  ł netto
1429,26 z  ł brutto

Cena 1062 z  ł netto
1306,26 z  ł brutto

Kolory dodatkowe

Cena 1062 z  ł netto
1306,26 z  ł brutto

Kolory podstawowe

„80” „90”Rozmiar

Cena 1033 z  ł netto
1270,59 z  ł brutto

Cena 933 z  ł netto
1147,59 z  ł brutto

Kolory dodatkowe

Złoty dąb

Calvados

Orzech jasny

Orzech włoski

Orzech ciemny

Mahoń

Wenge

Biały laminat

Brąz laminat

Grafit Metalik

Antracyt

Winchester

Płaskie
Płaskie
struktura drewna

Tłoczenie V Tłoczenie VIII

„80” „90”Rozmiar

„80” „90”Rozmiar

Kolory podstawowe

Kolory podstawowe

STAL
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Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie
·
·
·

skrzydło laminowane
ościeżnica KMT10CP, KMT 11CP  lub KMT 15CP
próg ze stali nierdzewnej

·
·
·
·
·

zamek podstawowy
zamek dodatkowy
zawiasy 3 szt.
bolce antywyważeniowe 3 szt.
regulacja zamka
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Tłoczenie II

Tłoczenie VI

Tłoczenie I Tłoczenie III Tłoczenie IV

Tłoczenie VII Tłoczenie X
Uwaga

Stosowane w wyposażeniu standardowym zamki z systemem 10 rygli, budowa drzwi z najwyższej klasy materiałów a w szczególności  technologia wykonania gwarantuje wysoki 
stopień bezpieczeństwa przed włamaniem. Certyfikat potwierdzający  na włamanie  wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz 
kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.

podwyższoną odporność klasy 2

Cena 1062 z  ł netto
1306,26 z  ł brutto



Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne laminowane o podwyższonej odporności na włamanie klasy 3 lub klasy C

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Spełniają najwyższe 
wymogi drzwi wejściowych antywłamaniowych. Dopuszczone do stosowania 
w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej oraz potwierdzone wynikami badań 
ITB dla drzwi klasy 3. Dodatkowo wyrób objęty jest certyfikatem potwierdzającym klasę 
antywłamaniową.

Zastosowanie

Parametry techniczne
·
·
·
·
·
·
·

·
·

grubość skrzydła- 48 mm

materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym 
krata stalowa hartowana
ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej 
o grubości 1,5 mm, wyposażona w uszczelkę
możliwość skrócenia skrzydła o 20 mm
odporność na włamanie klasy C wg normy PN-90/B-92270 oraz klasy 3 zgodnie 
z normą PN-ENV 1627:2006

wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
tłoczenie- głębokie
skrzydło wykonane w wersji przylgowej

Zalety
·
·

·

podwyższona klasa odporności na włamanie
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dzięki wykorzystaniu kraty stalowej, bolców 
antywyważeniowych, systemu wielopunktowych zamków oraz klamki klasy 3 
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym i wkładek klasy 6 lub klasy C
kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna połączona z wyrazistym wzorem 
tłoczenia doskonale komponuje się z wnętrzem mieszkania

Wskaźnik izolacji
akustycznej R =30dBw

Już od:

 1652 zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)
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Certyfikat potwierdzający  na włamanie  
wymaga zastosowania klamki minimum klasy 3 oraz kompletu wkładek 
klasy 6 lub klasy C.

podwyższoną odporność klasy 3

Uwaga

Ramiak z drewna klejonego
Pianka poliuretanowa 
 

Warstwa cynku
Blacha stalowa
Warstwa cynku
Laminat drewnopodobny

Zamek dodatkowy klasy 5
Kieszeń zamka 
Zamek wielopunktowy klasy 5

Profil stalowy

Bolec antywyważeniowy
Zawias trzyczęściowy wzmocniony
Krata stalowa hartowana

Wyposażenie za dopłatą Cena netto zł Cena brutto zł
Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem  - złota, brązowa, satyna nikiel
Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan
Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan
Wkładka 31/46 standard
Wkładko-gałka 31/46 standard
Wizjer szerokokątny
Skrócenie drzwi (max. 130 mm)
Listwa dolna maskująca ( dotyczy skracania we własnym zakresie)

195
195
240

15
70
10

239,85
239,85
295,20

18,45
86,10
12,30

Klamki
(Oferta 

str. 28-29)

Wkładki
(Oferta 
str. 29)

Inne
(Oferta 

str. 29-31)

125 153,75

NOWOŚĆ

Komplet klasy 6/ klasy C
System jednego klucza
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Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie
·
·
·

skrzydło laminowane z kratą stalową hartowaną
ościeżnica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C
próg ze stali nierdzewnej

·
·
·
·
·

zamek podstawowy wielopunktowy
zamek dodatkowy
zawiasy 3 szt.
bolce antywyważeniowe 6 szt.
regulacja zamka
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Kolory podstawowe

„90”Rozmiar

Cena 

Kolory podstawowe

„80” „90”Rozmiar

Cena 1347 z  ł netto
1656,81 z  ł brutto

Złoty dąb

Calvados

Orzech jasny

Orzech włoski

Orzech ciemny

Mahoń

Wenge

Biały laminat

Brąz laminat

Płaskie
Płaskie
struktura drewna

Tłoczenie VIII

„80” „90”Rozmiar

„80” „90”Rozmiar

Kolory podstawowe

Kolory podstawowe

Tłoczenie I

Tłoczenie III Tłoczenie IV

Tłoczenie X

Tłoczenie VI

1347 z  ł netto
1656,81 z  ł brutto

Cena 1347 z  ł netto
1656,81 z  ł brutto

Cena 1347 z  ł netto
1656,81 z  ł brutto

Tłoczenie II

Tłoczenie V

Tłoczenie VII



Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinnym. 
Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie 
z użytkowania.

Zastosowanie

Parametry techniczne
·
·
·
·
·
·
·
·
·

grubość skrzydła- 54 mm

materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym 
ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
system podwójnych uszczelek
możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
tłoczenie- głębokie
skrzydło wykonane w wersji przylgowej

Już od:

 1337 zł netto

Ramiak z drewna klejonego
Pianka poliuretanowa

Warstwa cynku
Blacha stalowa
Warstwa cynku
Laminat drewnopodobny

Zamek dodatkowy klasy 4
Kieszeń zamka
Zamek wielopunktowy klasy 4

Zawias trzyczęściowy 
wzmocniony
Bolec antywyważeniowy

Uszczelka przylgowa

(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane o podwyższonej odporności na włamanie klasy 2

Zalety
·

·
·

·

bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu systemu wielopunktowych zamków 
oraz bolców antywyważeniowych
odporne na wpływ czynników atmosferycznych
dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz 
systemu podwójnych uszczelek
kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna połączona z wyrazistym wzorem tłoczenia 
doskonale komponuje się z pozostałą stolarką budynku oraz jego wnętrzem

Wskaźnik izolacji
akustycznej R =30dBw

Współczynnik przenikania
ciepła W/m K = 1,52.
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Wyposażenie za dopłatą Cena netto zł Cena brutto zł
Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana
Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel
Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana
Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany
Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem  - złota, brązowa, satyna nikiel
Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX
Klamko- gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX
Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan
Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan
Klamka NOMET - mosiądzowana lub satynowa
Klamka REMOR mosiężna 
Pochwyt jednostronny z klamką (tylko skrzydło płaskie lub wzór X)
Pochwyt jednostronny gięty z klamką ( tylko skrzydło płaskie lub wzór X)
Wkładka 31/46 standard
Wkładko-gałka 31/46 standard
Wkładka 31/46
Wkładko-gałka 31/46
Wkładka 30/45
Wkładko-gałka 30/45
Wizjer szerokokątny
Skrócenie drzwi (max. 130 mm)
Listwa dolna maskująca ( dotyczy skracania we własnym zakresie)
Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
Wzmocnienie pod samozamykacz
Samozamykacz
Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
Ościeżnica TERMA (ciepła) + Próg TERMA (ciepły)
(dopłata przy zmianie standardowego wyposażenia)

80
160
54
80

195
99

120
195
240
54
95

400
500
27
32

15
70
10
25
60

210
180

98,40
196,80
66,42
98,40

239,85
121,77
147,60
239,85
295,20
66,42

116,85
492,00
615,00
33,21
39,36

18,45
86,10
12,30
30,75
73,80

258,30
221,40

Klamki
(Oferta 

str. 28-29)

Wkładki
(Oferta 
str. 29)

Inne
(Oferta 

str. 29-31)

241 296,43

125 153,75

60 73,80

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆSystem jednego klucza

Komplet klasy 6/ klasy C
System jednego klucza



Cena 

Kolory podstawowe„80” „90”Rozmiar Cena 1224 z  ł netto
1505,52 z  ł brutto

Złoty dąb

Calvados

Orzech jasny

Orzech włoski

Orzech ciemny

Mahoń

Wenge

Biały laminat

Brąz laminat

Płaskie
struktura drewna

Tłoczenie VIII

„80” „90”Rozmiar

„80” „90”Rozmiar

Kolory podstawowe

Kolory podstawowe

Tłoczenie IITłoczenie I Tłoczenie III Tłoczenie IV

Tłoczenie VII

Tłoczenie V

Tłoczenie X

Tłoczenie VI

1224 z  ł netto
1505,52 z  ł brutto

Cena 
1224 z  ł netto
1505,52 z  ł brutto

STAL

R

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie
·
·
·

skrzydło laminowane
ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
próg ze stali nierdzewnej

·
·

zamek podstawowy wielopunktowy
zamek dodatkowy
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·
·
·

bolce antywyważeniowe 3 szt.
zawiasy 3 szt.
regulacja zamka

Kolory dodatkowe„80” „90”Rozmiar Cena 1324 z  ł netto
1628,52 z  ł brutto

·
·
·

Złoty dąb
Orzech włoski
Orzech ciemny

„100”Rozmiar Cena 1354 z  ł netto
1665,42 z  ł brutto

Kolory dodatkoweRozmiar Cena 1454 z  ł netto
1788,42 z  ł brutto

„100”

·
·
·

Biały
Mahoń
Wenge

Rozmiar Cena 
1354 z  ł netto
1665,42 z  ł brutto

·
·
·

Złoty dąb
Orzech włoski
Orzech ciemny

·
·
·

Biały
Mahoń
Wenge

„100”

Kolory podstawowe„90”Rozmiar Cena 1224 z  ł netto
1505,52 z  ł brutto

Kolory dodatkowe„90”Rozmiar Cena 1324 z  ł netto
1628,52 z  ł brutto

·
·
·

Złoty dąb
Orzech włoski
Orzech ciemny

„100”Rozmiar Cena 
1354 z  ł netto
1665,42 z  ł brutto

Kolory dodatkoweRozmiar Cena 
1454 z  ł netto
1788,42 z  ł brutto

„100”

·
·
·

Biały
Mahoń
Wenge

Grafit Metalik

Antracyt

Winchester

Uwaga
Stosowane w wyposażeniu standardowym zamki z systemem 10 ryg li,  budowa drzwi z  najwyższej k lasy materiałów 
a w szczególności  technologia wykonania gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa przed włamaniem. Certyfikat potwierdzający 

 na włamanie  wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.
podwyższoną 

odporność klasy 2



Drzwi KMT PLUS z przeszkleniem stosuje się głównie jako drzwi wejściowe w budownictwie 
jednorodzinnym. Przeszklenie z szyby antywłamaniowej P4 lub szkła hartowanego oraz 
system wielopunktowych zamków i bolce antywyważeniowe zapewniają bezpieczeństwo 
użytkowania. 

Zastosowanie

Parametry techniczne
·
·
·
·
·
·
·
·

grubość skrzydła- 54 mm

materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym 
ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
system podwójnych uszczelek
możliwość skrócenia skrzydła o 130 mm

wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
tłoczenie- głębokie
skrzydło wykonane w wersji przylgowej

 (z wykluczeniem wzorów XIs2, XIs3, XIs6 ze 
względu na ramkę inox sięgającą dolnej krawędzi skrzydła) 

Dostępne szerokości

„80” „90” „100”

Ramiak z drewna klejonego
Pianka poliuretanowa

Warstwa cynku
Blacha stalowa
Warstwa cynku
Laminat drewnopodobny

Zamek dodatkowy klasy 4
Kieszeń zamka
Zamek wielopunktowy klasy 4

Zawias trzyczęściowy 
wzmocniony
Bolec antywyważeniowy

Uszczelka przylgowa

Już od:

 1537 zł netto

(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone

Zalety
·
·

·
·
·

odporne na wpływ czynników atmosferycznych
dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz 
systemu podwójnych uszczelek
szyba antywłamaniowa P4 lub szkło hartowane 
drzwi bardzo dobrze komponują się z bramami segmentowymi KMT
bogata gama dostępnych kolorów oraz wzorów pozwala podkreślić indywidualny charakter 
domu 

Wskaźnik izolacji
akustycznej R =30dBw

Współczynnik przenikania
ciepła W/m K = 1,92.
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Złoty dąb

Calvados

Orzech jasny

Orzech włoski

Orzech ciemny

Mahoń

Wenge

Biały laminat

Brąz laminat

Grafit Metalik

Antracyt

Winchester



STAL

R

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie
·
·
·

skrzydło laminowane
ościeżnica KMT10CP , KMT 11CP lub KMT 15CP
próg ze stali nierdzewnej

15

Wyposażenie za dopłatą Cena netto zł Cena brutto zł
Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana
Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel
Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana
Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany
Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem  - złota, brązowa, satyna nikiel
Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX
Klamko- gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX
Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan
Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan
Klamka NOMET - mosiądzowana lub satynowa
Klamka REMOR mosiężna 
Pochwyt jednostronny z klamką (tylko skrzydło płaskie lub wzór X, XI)
Pochwyt jednostronny gięty z klamką ( tylko skrzydło płaskie lub wzór X, XI)
Wkładka 31/46 standard
Wkładko-gałka 31/46 standard
Wkładka 31/46
Wkładko-gałka 31/46
Wkładka 30/45
Wkładko-gałka 30/45
Wizjer szerokokątny
Skrócenie drzwi (max. 130 mm)
Listwa dolna maskująca ( dotyczy skracania we własnym zakresie)
Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz 
Wzmocnienie pod samozamykacz
Samozamykacz
Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy 
Ościeżnica TERMA (ciepła) + Próg TERMA (ciepły)
(dopłata przy zmianie standardowego wyposażenia) 

 (nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawką)

(nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawką)

(nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawką)

(nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawką)

(nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawką)

80
160
54
80

195
99

120
195
240
54
95

400
500
27
32

15
70
10
25
60

210
180

98,40
196,80
66,42
98,40

239,85
121,77
147,60
239,85
295,20
66,42

116,85
492,00
615,00
33,21
39,36

18,45
86,10
12,30
30,75
73,80

258,30
221,40

Klamki
(Oferta 

str. 28-29)

Wkładki
(Oferta 
str. 29)

Inne
(Oferta 

str. 29-31)

241 296,43

125 153,75

60 73,80NOWOŚĆSystem jednego klucza

Komplet klasy 6/ klasy C
System jednego klucza

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

·
·
·
·
·

zamek podstawowy wielopunktowy
zamek dodatkowy
zawiasy 3 szt.
bolce antywyważeniowe 3 szt.
regulacja zamka



1574 z  ł netto
1936,02 z  ł brutto

1504 z  ł netto
1849,92 z  ł brutto

Kolory podstawowe

„80” „90” 1424 z  ł netto
1751,52 z  ł brutto

1504 z  ł netto
1849,92 z  ł brutto

Kolory podstawowe

„80” „90” 1424 z  ł netto
1751,52 z  ł brutto

1504 z  ł netto
1849,92 z  ł brutto

16

1664 z  ł netto
2046,72 z  ł brutto

1664 z  ł netto
2046,72 z  ł brutto

1734 z  ł netto
2132,82 z  ł brutto

·
·
·

Złoty dąb
Orzech włoski
Orzech ciemny

„100”
1584 z  ł netto

1948,32 z  ł brutto

·
·
·

Biały
Mahoń
Wenge

Kolory podstawowe

„80” „90” 1424 z  ł netto
1751,52 z  ł brutto

1504 z  ł netto
1849,92 z  ł brutto

·
·
·

Złoty dąb
Orzech włoski
Orzech ciemny

„100”
·
·
·

Biały
Mahoń
Wenge

Kolory podstawowe
„90”

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Tłoczenie Is

Tłoczenie IIs

Tłoczenie Vs

Tłoczenie Vds

Lustro
weneckie

Lustro
weneckie

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone



1574 z  ł netto
1936,02 z  ł brutto

1504 z  ł netto
1849,92 z  ł brutto

STAL

R
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1664 z  ł netto
2046,72 z  ł brutto

1734 z  ł netto
2132,82 z  ł brutto

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

·
·
·

Złoty dąb
Orzech włoski
Orzech ciemny

„100”
·
·
·

Biały
Mahoń
Wenge

Kolory podstawowe
„80” „90”

Kolory podstawowe
„90”

Winchester
„90”

„100”

1954 z  ł netto
2403,42 z  ł brutto

2054 z  ł netto
2526,42 z  ł brutto

1824 z  ł netto
2243,52 z  ł brutto

1924 z  ł netto
2366,52 z  ł brutto

Reflex
wypukły

·
·
·

Złoty dąb
Orzech włoski
Orzech ciemny

·
·
·

Biały
Mahoń
Wenge

· Winchester

Szyba 
mleczna

Reflex
z witrażem

Dekor 01 Dekor 02 Dekor 03

Kolory podstawowe
„90”

Kolory podstawowe
„90”

1574 z  ł netto
1936,02 z  ł brutto

1654 z  ł netto
2034,42 z  ł brutto

1574 z  ł netto
1936,02 z  ł brutto

1654 z  ł netto
2034,42 z  ł brutto

Szyba mleczna Reflex Dekor 01 Dekor 02

Szyba 
mleczna

Reflex Dekor 01 Dekor 02 Dekor 03 Dekor 04

Tłoczenie IXs

Tłoczenie VIIIs

Tłoczenie VIIs

Tłoczenie VIs

2114 z  ł netto
2600,22 z  ł brutto

1984 z  ł netto
2440,32 z  ł brutto



Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone
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*

1574 z  ł netto
1936,02 z  ł brutto

1734 z  ł netto
2132,82 z  ł brutto

·
·
·

Złoty dąb
Orzech włoski
Orzech ciemny

„100”
·
·
·

Biały
Mahoń
Wenge

Kolory podstawowe„90” 1674 z  ł netto
2059,02 z  ł brutto

„90”

1834 z  ł netto
2255,82 z  ł brutto

„100”

Tłoczenie Xs1 Tłoczenie Xs2 Tłoczenie Xs3 Tłoczenie Xs4 Tłoczenie Xs5

1654 z  ł netto
2034,42 z  ł brutto

1814 z  ł netto
2231,22 z  ł brutto

·
·
·

Złoty dąb
Orzech włoski
Orzech ciemny

„100”
·
·
·

Biały
Mahoń
Wenge

Kolory podstawowe„90” 1754 z  ł netto
2157,42 z  ł brutto

„90”

1914 z  ł netto
2354,22 z  ł brutto

„100”

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

dostępna szyba P4 
(tylko mleczna)

dostępna szyba P4 
(tylko mleczna)

·
·

Antracyt
Winchester

·
·

Antracyt
Winchester

·
·

Antracyt
Winchester

·
·

Antracyt
Winchester

* *

Dostępne przeszklenia we wzorach Xs1, Xs2, Xs3, Xs4, Xs5 - szyba mleczna, reflex

Dostępne przeszklenia we wzorach Xs1, Xs2, Xs3, Xs4, Xs5 - szyba dekor



STAL

R
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Wzór XIs2, XIs3, XIs6 - brak możliwości skracania oraz montażu okapnika.

*

·
·
·

Złoty dąb
Orzech włoski
Orzech ciemny

„100”
·
·
·

Biały
Mahoń
Wenge

Kolory podstawowe„90”

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Tłoczenie Xs1 Tłoczenie Xs2 Tłoczenie Xs3 Tłoczenie Xs4 Tłoczenie Xs5
dostępna szyba P4 

(tylko mleczna)
dostępna szyba P4 

(tylko mleczna)

dostępna szyba P4 
(tylko mleczna)

dostępna szyba P4 
(tylko mleczna)

dostępna szyba P4 
(tylko mleczna)

Tłoczenie XIs1 Tłoczenie XIs3 Tłoczenie XIs4 Tłoczenie XIs5

Dostępne przeszklenia we wzorach Xs1, Xs2, Xs3, Xs4, Xs5 - szyba mleczna, reflex

Dostępne przeszklenia we wzorach XIs1, XIs2, XIs3, XIs4, XIs5, XIs6 - szyba mleczna 01, dekor 06

Szyba 
mleczna 01

Dekor 06 Szyba 
mleczna 01

Dekor 06 Szyba 
mleczna 01

Dekor 06 Szyba 
mleczna 01

Dekor 06 Szyba 
mleczna 01

Dekor 06 Szyba 
mleczna 01

Dekor 06

Tłoczenie XIs6

* *

* * *
Tłoczenie XIs2

1774 z  ł netto
2182,02 z  ł brutto

1934 z  ł netto
2378,82 z  ł brutto

1874 z  ł netto
2305,02 z  ł brutto

Kolory dodatkowe„90”

2034 z  ł netto
2501,82 z  ł brutto

Kolory dodatkowe„100”

, XIs1, XIs2, XIs3



Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinnym, gdzie wymagana 
jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Po całkowitym otwarciu obu skrzydeł 
uzyskuje się światło przejścia umożliwiające przenoszenie dużych przedmiotów. 

Zastosowanie

Parametry techniczne
·
·
·
·
·
·
·
·
·

grubość skrzydła- 54 mm

materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym 
ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
system podwójnych uszczelek
brak możliwości skracania

wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
tłoczenie- głębokie
skrzydło wykonane w wersji przylgowej
dwa skrzydła otwierane

Zalety

Współczynnik przenikania
ciepła W/m K = 2,1

(skrzydło pełne)
2.

·
·

·

·
·

odporne na wpływ czynników atmosferycznych

bogata gama dostępnych kolorów oraz wzorów pozwala podkreślić indywidualny 
charakter domu

dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia  
oraz systemu podwójnych uszczelek
dwa w pełni otwierane skrzydła zapewniają wygodne przenoszenie  dużych 
przedmiotów
drzwi bardzo dobrze komponują się z bramami segmentowymi KMT

Ramiak z drewna klejonego
Pianka poliuretanowa

Warstwa cynku
Blacha stalowa
Warstwa cynku
Laminat drewnopodobny

Blokada dostawki
Zamek dodatkowy klasy 4
Kieszeń zamka 
Zamek wielopunktowy klasy 4

Zawias trzyczęściowy 
wzmocniony
Bolec antywyważeniowy

Blokada dostawki

Dostępne szerokości

„120”
(„90”+„30”)

„130”
(„90”+„40”)

Niezbędne jest zadaszenie drzwi i sposób montażu uniemożliwiający bezpośrednie narażenie na  działanie 
warunków atmosferycznych. Producent zastrzega sobie prawo odmowy reklamacji w przypadku nie spełnienia 
warunków zawartych w karcie gwarancyjnej. Do drzwi dwuskrzydłowych stosujemy wyłącznie ościeżnicę KMT 10CP 
lub 15CP, . Zaleca się montaż drzwi w wersji otwieranej na zewnątrz.bez możliwości skracania

Już od:
 2407 zł netto
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Regulacja zamka

(skrzydło, dostawka, ościeżnica, próg, 
klamka, wkładki)

Złoty dąb

Orzech włoski Orzech ciemny

MahońWenge

Biały laminat

Grafit Metalik

Antracyt
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Tłoczenie
VIs + dostawka d2

Tłoczenie
VII + dostawka d1

Tłoczenie
VIIs + dostawka d2

Tłoczenie
Is + dostawka d2

Tłoczenie
Vds + dostawka d1

Tłoczenie
Xs5 + dostawka d6

Tłoczenie
Xs1 + dostawka d0

Tłoczenie
IV + dostawka d2

Tłoczenie
X + dostawka d4

Tłoczenie
Xs5 + dostawka d6

Tłoczenie
Xs4 + dostawka d3

Tłoczenie
XIs5 + dostawka d0

Tłoczenie
XIs1 + dostawka d0

Tłocze
XIs2 + wka d0

nie
dosta

Tłoczenie
XIs6 + dos awka d7t

Tłoczenie
XIs4 + dostawka d7

Zaprojektuj własne drzwi dwuskrzydłowe  (patrz tabela str. 22)



Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie
·
·
·
·

skrzydło laminowane „90"
dostawka „30” lub „40”
ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP
próg ze stali nierdzewnej

·
·
·
·
·

zamek podstawowy wielopunktowy
zamek dodatkowy
zawiasy
bolce antywyważeniowe
regulacja zamka

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) dostępne w tabeli na stronie 15

tłoczenie I 2294 zł netto 2849 zł netto 2949 zł netto 2849 zł netto

tłoczenie II 2294 zł netto 2849 zł netto 2949 zł netto 2849 zł netto

tłoczenie III 2294 zł netto 2849 zł netto 2949 zł netto 2849 zł netto

tłoczenie IV 2294 zł netto 2849 zł netto 2949 zł netto 2849 zł netto

tłoczenie V 2294 zł netto 2849 zł netto 2949 zł netto 2849 zł netto

tłoczenie VI 2294 zł netto 2849 zł netto 2949 zł netto 2849 zł netto

tłoczenie VII 2294 zł netto 2849 zł netto 2949 zł netto 2849 zł netto

tłoczenie VIII 2294 zł netto 2849 zł netto 2949 zł netto 2849 zł netto

tłoczenie X 2294 zł netto 2419 zł netto 2849 zł netto 2974 zł netto 2949 zł netto 2849 zł netto 2974 zł netto

tłoczenie Is 2574 zł netto 3129 zł netto

tłoczenie IIs 2574 zł netto 3129 zł netto

tłoczenie Vs 2574 zł netto 3129 zł netto

tłoczenie Vds 2644 zł netto 3199 zł netto

tłoczenie VIs 2644 zł netto 3199 zł netto

tłoczenie VIIs 2894 zł netto 3449 zł netto

3024 zł netto 3679 zł netto

tłoczenie VIIIs 2724 zł netto 3279 zł netto

tłoczenie IXs 2724 zł netto 3279 zł netto

tłoczenie Xs1 2724 zł netto 2849 zł netto 3279 zł netto 3404 zł netto

tłoczenie Xs2 2724 zł netto 2849 zł netto 3279 zł netto 3404 zł netto

tłoczenie Xs3 2724 zł netto 2849 zł netto 3279 zł netto 3404 zł netto

tłoczenie Xs4 2724 zł netto 2849 zł netto 3279 zł netto 3404 zł netto

tłoczenie Xs5 2724 zł netto 2849 zł netto 3279 zł netto 3404 zł netto

tłoczenie Xs1 INOX 2844 zł netto 2969 zł netto 3399 zł netto 3524 zł netto

tłoczenie Xs2 INOX 2844 zł netto 2969 zł netto 3399 zł netto 3524 zł netto

tłoczenie Xs3 INOX 2844 zł netto 2969 zł netto 3399 zł netto 3524 zł netto

tłoczenie Xs4 INOX 2844 zł netto 2969 zł netto 3399 zł netto 3524 zł netto

tłoczenie Xs5 INOX 2844 zł netto 2969 zł netto 3399 zł netto 3524 zł netto

tłoczenie XIs1 INOX 2844 zł netto 2969 zł netto 3399 zł netto 3524 zł netto

tłoczenie XIs2 INOX 2844 zł netto 2969 zł netto 3399 zł netto 3524 zł netto

tłoczenie XIs3 INOX 2844 zł netto 2969 zł netto 3399 zł netto 3524 zł netto

tłoczenie XIs4 INOX 2844 zł netto 2969 zł netto 3399 zł netto 3524 zł netto

tłoczenie XIs5 INOX 2844 zł netto 2969 zł netto 3399 zł netto 3524 zł netto

tłoczenie XIs6 INOX 2844 zł netto 2969 zł netto 3399 zł netto 3524 zł netto

Skrzydło

Dostawka

tłoczenie VIIs 
reflex wypukły

Kolor 
podstawowy

Kolor 
dodatkowy

Kolor 
podstawowy

Kolor 
dodatkowy

Kolor 
podstawowy

Kolor 
podstawowy

Kolor 
dodatkowy

·

·

Pełna płaska 
d0

Pełna tłoczona
    d1

Pełna płaska
d0

Przeszklona z ramką laminowaną
d2,d3,d4,d5,d6

Przeszklona 
z szybą wypukłą

d2

Przeszklona 
z ramką INOX

d3,d4,d5,d6,d7

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane
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Wzory skrzydeł dostępne na stronach: pełne - strona 13, przeszklone - strona 16-19

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT.



Reflex Dekor 01 Dekor 02
 

Reflex
  

 Dekor 01  Dekor 02 Szyba 
mleczna

INOX  

Szyba
mleczna

  

Reflex
INOX  
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Reflex
wypukły

Łezki Reflex 
z witrażem

Diament

Reflex
INOX

Reflex Dekor 01 Dekor 02Szyba
mleczna

Szyba 
mleczna

INOX

Dekor 02 
 

Szyba 
mleczna

INOX  

Reflex
INOX 

 Reflex  Dekor 01  Dekor 02 Szyba 
mleczna

INOX  

Szyba
mleczna

Reflex
INOX  
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Szyba
mleczna

  

Dostawka
tłoczona

  

Dostawka
płaska

  

Dekor 01 
 

Reflex 
 

Szyba
mleczna 

 

Dostawka d0 Dostawka d1 Dostawka d2

Dostawka d3 Dostawka d4

Dostawka d6 Dostawka d7Dostawka d5

Szyba
mleczna 01

INOX



Zamek dodatkowyZamek podstawowy Zawias + bolce
antywyważeniowe

 Zabezpieczenie
 dolne                     

Zabezpieczenie
górne

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane 

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinnym, gdzie 
wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Całkowita 
szerokość wraz z ościeżnicą wynosi 1860 mm. W skład zestawu wchodzi 
skrzydło czynne o szerokości „90” i dwie dostawki bierne (nie otwierane) 
o szerokości „40”. 

Zastosowanie

Parametry techniczne
·
·
·
·
·

·

·

·
·
·

grubość skrzydła- 54 mm

materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem 
drewnopodobnym 
ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 
1,5 mm
system podwójnych uszczelek
brak możliwości skracania
tylko w wersji otwieranej na zewnątrz

wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
tłoczenie- głębokie
skrzydło wykonane w wersji przylgowej
skrzydło czynne o szerokości „90”, dwie dostawki bierne (nieotwierane) 
o szerokości „40”

Zalety

Współczynnik przenikania
ciepła W/m K = 2,1

(skrzydło pełne)
2.

·
·

·
·

odporne na wpływ czynników atmosferycznych

bogata gama dostępnych kolorów oraz wzorów pozwala podkreślić 
indywidualny charakter domu

dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego 
wypełnienia  oraz systemu podwójnych uszczelek
drzwi bardzo dobrze komponują się z bramami segmentowymi KMT

Dostępne szerokości

„170”
( 40”+„90”+„ „40”)

 Zamek dodatkowy 
 Kieszeń zamka 
 Zamek podstawowy 
 Zawias trzyczęściowy wzmocniony
 Bolec antywyważeniowy 
 Ramiak 

 Pianka poliuretanowa 
 Warstwa cynku 
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

z drewna klejonego na obwodzie skrzydła  
    oraz uszczelka

Wysokiej klasy blacha  stalowa 
 Warstwa cynku
 Laminat drewnopodobny odporny na warunki 

      atmosferyczne
 Regulacja zamka

10.
11.

12.

2

3

1

4
5

6
7

8
9

10
11

24

12

Złoty dąb Orzech ciemny

Już od:
 3838 zł netto
(skrzydło, dostawki, ościeżnica, próg, 

klamka, wkładki)
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Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie
·
·
·
·

skrzydło laminowane „90"
dwie dostawki stałe „40”
ościeżnica KMT 15CP o całkowitej szerokości 1860 mm
próg ze stali nierdzewne

·
·
·
·
·

zamek podstawowy wielopunktowy 6 rygli klasy 4
zamek dodatkowy wielopunktowy  4 rygle klasy 4
zawiasy trzyczęściowe wzmocnione
bolce antywyważeniowe 3 szt.
regulacja zamka

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) dostępne w tabeli na stronie 15

tłoczenie I 3725 zł netto 4835 zł netto 5035 zł netto 4835 zł netto

tłoczenie II 3725 zł netto 4835 zł netto 5035 zł netto 4835 zł netto

tłoczenie III 3725 zł netto 4835 zł netto 5035 zł netto 4835 zł netto

tłoczenie IV 3725 zł netto 4835 zł netto 5035 zł netto 4835 zł netto

tłoczenie V 3725 zł netto 4835 zł netto 5035 zł netto 4835 zł netto

tłoczenie VI 3725 zł netto 4835 zł netto 5035 zł netto 4835 zł netto

tłoczenie VII 3725 zł netto 4835 zł netto 5035 zł netto 4835 zł netto

tłoczenie VIII 3725 zł netto 4835 zł netto 5035 zł netto 4835 zł netto

tłoczenie X 3725 zł netto 4835 zł netto 5035 zł netto 4835 zł netto

tłoczenie Is 4005 zł netto 5115 zł netto

tłoczenie IIs 4005 zł netto 5115 zł netto

tłoczenie Vs 4005 zł netto 5115 zł netto

tłoczenie Vds 4075 zł netto 5185 zł netto

tłoczenie VIs 4075 zł netto 5185 zł netto

tłoczenie VIIs 4325 zł netto 5435 zł netto

4455 zł netto 5765 zł netto

tłoczenie VIIIs 4155 zł netto 5265 zł netto

tłoczenie IXs 4155 zł netto 5265 zł netto

tłoczenie Xs1 4155 zł netto 5265 zł netto

tłoczenie Xs2 4155 zł netto 5265 zł netto

tłoczenie Xs3 4155 zł netto 5265 zł netto

tłoczenie Xs4 4155 zł netto 5265 zł netto

tłoczenie Xs5 4155 zł netto 5265 zł netto

tłoczenie Xs1 INOX 4275 zł netto 5385 zł netto

tłoczenie Xs2 INOX 4275 zł netto 5385 zł netto

tłoczenie Xs3 INOX 4275 zł netto 5385 zł netto

tłoczenie Xs4 INOX 4275 zł netto 5385 zł netto

tłoczenie Xs5 INOX 4275 zł netto 5385 zł netto

tłoczenie XIs1 INOX 4275 zł netto 5385 zł netto

tłoczenie XIs2 INOX 4275 zł netto 5385 zł netto

tłoczenie XIs3 INOX 4275 zł netto 5385 zł netto

tłoczenie XIs4 INOX 4275 zł netto 5385 zł netto

tłoczenie XIs5 INOX 4275 zł netto 5385 zł netto

tłoczenie XIs6 INOX 4275 zł netto 5385 zł netto

Skrzydło

Dostawka

tłoczenie VIIs 
reflex wypukły

·

·

Pełna płaska
    d0

Pełna tłoczona
    d1

Przeszklona 
z ramką 

laminowaną
d2,d3,d4,d5,d6

Przeszklona 
z szybą wypukłą

d2

Przeszklona 
z ramką INOX

d3,d4,d5,d6,d7

Wzory skrzydeł dostępne na stronach: pełne - strona 13, przeszklone - strona 16-19

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT.
25

Tłoczenie
Xs5 + dostawki d6

Tłoczenie
XIs6 + dostawki d7

Tłoczenie
VIs + dostawki d2
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Drzwi KMT PLUS PREMIUM przeznaczone jako drzwi wejściowe w budownictwie 
jednorodzinnym.  

Zastosowanie

Parametry techniczne
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

grubość skrzydła- 54 mm

materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym 
ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
system podwójnych uszczelek
możliwość skrócenia skrzydła o 130 mm (dotyczy tylko drzwi jednoskrzydłowych)
brak możliwości skrócenia drzwi dwuskrzydłowych i z dostawkami
współczynnik przenikania ciepła W/m K = 1,9 dla drzwi jednoskrzydłowych 
przeszklonych
współczynnik przenikania ciepła 

wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
tłoczenie- głębokie przestrzenne
skrzydło wykonane w wersji przylgowej

W/m K = 1,5 dla drzwi jednoskrzydłowych pełnych
współczynnik przenikania ciepła W/m K = 2,1 dla drzwi dwuskrzydłowych oraz 
z dostawkami

2

2

2

Zalety
·
·

·

odporne na wpływ czynników atmosferycznych
dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia 
oraz systemu podwójnych uszczelek
bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu systemu wielopunktowych 
zamków oraz bolców antywyważeniowych.

Złoty dąb Orzech włoskiOrzech ciemny Mahoń Wenge Biały laminat

Kolory podstawowe

Kolory podstawowe„90” 1890 z  ł netto
2324,70 z  ł brutto

3650 z  ł netto
4489,50 z  ł brutto

„130” Kolory podstawowe

„170” ·
·

Złoty dąb
Orzech ciemny

5771 z  ł netto
7098,33 z  ł brutto

Drzwi KMT PLUS PREMIUM
jednoskrzydłowe

Drzwi KMT PLUS PREMIUM
dwuskrzydłowe

Drzwi KMT PLUS PREMIUM
z dostawkami

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie
·

·

·

Drzwi jednoskrzydłowe - 

Drzwi dwuskrzydłowe - 

skrzydło laminowane, ościeżnica KMT10CP , KMT 11CP lub KMT 15CP, próg ze stali nierdzewnej

skrzydło laminowane, dostawka czynna „40”,  ościeżnica KMT10CP lub KMT 15CP, próg ze stali nierdzewnej

skrzydło laminowane, dwie dostawki stałe „40”, ościeżnica KMT 15CP, próg ze stali nierdzewnejDrzwi z dostawkami - 

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)- dostępne w tabeli na stronie 15

Tłoczenie XIIs 
Tłoczenie 
XIIs + dostawka d8 

Tłoczenie 
XIIs + dostawki d8 Tłoczenie XII 

1490 z  ł netto
1832,70 z  ł brutto

2850 z  ł netto
3505,50 z  ł brutto

4571 z  ł netto
5622,33 z  ł brutto

Drzwi bez przeszklenia Drzwi przeszklone
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Szyba mleczna
Szyba mleczna P4

Szyba mleczna 01 Reflex Reflex z witrażem VIIs

Lustro weneckie Diament Is, Vs, Vds, VIs Diament srebrny IIs Diament złoty IIs

Tulipan IIs Rozeta VIs Łezki srebrne Is, Vs, Vds Łezki złote Is, Vs, Vds

Dekor 01 Dekor 02 Dekor 03 Dekor 04

Pakiet przeszklenia składa się z trzech szyb, z czego 
dwie zewnętrzne, to szyby hartowane zapewniające 
bezpieczeństwo użytkowania. Na szybie wewnętrznej 
umieszczona jest dekoracja przeszklenia.

BUDOWA PAKIETU SZYBY P4 

Szyba hartowana
Szyba z dekoracją

BUDOWA PAKIETU SZYBY STANDARD

Pakiet przeszklenia zbudowana jest z dwóch szyb, 
z czego zewnętrzna to szyba P4. Szyba klasy P4 składa 
się z dwóch tafli szkła o grubości 4mm, połączonych ze 
sobą czterema foliami, dzięki czemu ma podwyższoną 
odporność na przebicie i rozbicie tępym lub ostrym 
narzędziem.

Szyba bezpieczna
Szyba P4



Szyld górny

Pochwyt 
jednostronny
(stal nierdzewna)

Szyld dolny

Szyld górny

Klamka
jednostronna
z szyldem

Mocowanie pochwytu
Pochwyt jednostronny prosty lub gięty

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Długość pochwytu: 1000 mm

- Cena zawiera:
      pochwyt
      klamka jednostronna z szyldem,
      kolor - srebrna anodowana       
      szyld górny

- Stosowany wyłącznie w drzwiach 
  zewnętrznych wzór: X, XI, płaskie

Mocowanie pochwytu

Strona zewnętrzna 
skrzydła

Strona wewnętrzna 
skrzydła

złoty malowany
80 zł netto

98,40 zł brutto

srebrny malowany
80 zł netto

98,40 zł brutto

stare złoto
160 zł netto

196,80 zł brutto

satyna nikiel
160 z

 z
ł 

196,80 ł 
netto
brutto

złoty malowany
54 zł netto

66,42 zł brutto

srebrny malowany stare złoto satyna nikiel
80 z

 z
ł 

98,40 ł 
netto
brutto

złoty
195 zł netto

239,85 zł brutto

satyna nikielbrązowy
195 zł netto

239,85 zł brutto
195 zł netto

239,85 zł brutto

54 zł netto
66,42 zł brutto

80 zł netto
98,40 zł brutto

KLAMKA KMT ALFA z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym,
do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 

KLAMKA KMT GAMA antyw  klasy 3 ł. z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym
do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

KLAMKA KMT BETA do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

28
400 zł netto
492 zł brutto

500 zł netto
615 zł brutto

Pochwyt 
gięty

Pochwyt 
prosty
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mosiądzowana
54 zł netto

66,42 zł brutto

satynowa mosiężna czarna plastikowa
15 z

 z
ł 

18,45 ł 
netto
brutto

54 zł netto
66,42 zł brutto

95 zł netto
116,85 zł brutto

KLAMKA NOMET
do drzwi wewnętrznych

KLAMKA NOMET
do drzwi wewnętrznych

i zewnętrznych

KLAMKA REMOR
do drzwi wewnętrznych

i zewnętrznych

KLAMKA
do drzwi KMT PL

złoty
195 zł netto

239,85 zł brutto

tytan
195 zł netto

239,85 zł brutto

stare złoto
240 zł netto

295,20 zł brutto

tytan
240 z

 z
ł 

295,20 ł 
netto
brutto

INOX
99 zł netto

121,77 zł brutto

stare złoto
99 zł netto

121,77 zł brutto

tytan
99 zł netto

121,77 zł brutto

INOX
120 zł netto

147,60 zł brutto

stare złoto
120 zł netto

147,60 zł brutto

tytan
120 zł netto

147,60 zł brutto

KLAMKA AXA NIAGARA
do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

KLAMKO-GA  AXA NIAGARAŁKA
do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

KLAMKA AXA DIVA antyw klasy 3 ł. do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowymbez zabezpieczenia antyrozwierceniowego

WK
-z

ŁADKA
łota

-srebrna
27 zł netto
33,21 zł brutto

WK
-z

ŁADKO-GAŁKA
łota

-srebrna
32 zł netto
39,36 zł brutto

WK

-z

ŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA
system jednego klucza

łota
-srebrna
60 zł netto
73,80 zł brutto

WK

-z

ŁADKA 
WKŁADKO-GAŁKA 
k
system jednego klucza

łota
-srebrna

omplet klasy 6 / klasy C

125 zł netto
153,75 zł brutto

WIZJER
szerokok
-z

ątny
łoty

-srebrny
15 zł netto
18,45 zł brutto
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KMT 10CP/
         10C wzm. 
laminowana
- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- calvados
- biały
- brąz

  

60 zł netto

Próg ze stali 
nierdzewnej P10 60 zł netto

Próg ze stali 
nierdzewnej P15

73,80 zł brutto
73,80 zł brutto

Ościeżnica KMT 10CP

Wykonanie:
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
  dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki, 
  klucz imbusowy.
- regulacja zamka 

- - 
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru- uszczelka gumowa z dod. elastomeru

inne dodatki - śruby, zaślepki, 
                      podkładka pod próg.

- inne dodatki - śruby, zaślepki, 
                         podkładka pod próg.

blacha nierdzewna blacha nierdzewna 

Próg ze stali nierdzewnej P15
do ościeżnic KMT 15CP

Próg ze stali nierdzewnej P10
do ościeżnic KMT 10CP

- 

„80”
„90”

„100”

87

279 zł netto
KMT 15CP/
         15C wzm.
laminowana
- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- calvados
- biały
- brąz

  

343,17 zł brutto

Ościeżnica KMT 15CP

Wykonanie:
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem
  elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki, 
- dodatkowe wzmocnienia
- regulacja zamka

304 zł netto
373,92 zł brutto

- winchester
- antracyt
- grafit metalik

KMT 15CPKMT 15CP

314 zł netto
386,22 zł brutto

KMT 15C wzm.

„80”
„90”

„100”
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279 zł netto
343,17 zł brutto

304 zł netto
373,92 zł brutto

- winchester
- antracyt
- grafit metalik

KMT 10CPKMT 10CP

314 zł netto
386,22 zł brutto

KMT 10C wzm.

50 zł netto

Próg ze stali 
nierdzewnej 
uniwersalny

61,50 zł brutto

- 
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - kołki rozporowe, 
  podkładka pod próg.

blacha nierdzewna 

Próg ze stali nierdzewnej 
uniwersalny 
do ościeżnic KMT 7PL

KMT 7PL
malowane 
proszkowo
- brąz
- popiel
- biała

160 zł netto
196,80 zł brutto

Ościeżnica KMT 7PL

Wykonanie:
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja
  farba poliestrowa proszkowa
- naroża ościeżnicy skręcane
- trzy zawiasy wkręcane
- 12 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
  dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki
- wysokość do zalania w posadzce 
  

„80”
„90”

„100”

16 Ościeżnica KMT 11CP

Wykonanie:
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem 
  elastomeru - dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy

„80”
„90”

„100”

KMT 11CP/
         11C wzm. 
laminowana
- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- calvados
- biały
- brąz

  

279 zł netto
343,17 zł brutto

304 zł netto
373,92 zł brutto

- winchester
- antracyt
- grafit metalik

KMT 11CPKMT 11CP

314 zł netto
386,22 zł brutto

KMT 11C wzm.

114

Próg ze stali nierdzewnej P11
do ościeżnic KMT 11CP
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki,
                         podkładka pod próg

60 zł netto

Próg ze stali 
nierdzewnej P11

73,80 zł brutto

NOWOŚĆ - dodatkowe otwory mocujące w belce zawiasowej znacznie usprawniające montaż 
                               oraz  poprawiające stabilność ościeżnicy KMT 10CP, KMT 11CP i KMT 15CP.
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Zawias

Uszczelka

Wypełnienie 
termoizolacyjne 

Elementy z drewna 
klejonego 

STAL

R

OKAPNIK KMT

Stosowany do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. 
Wykonany z materiałów odpornych  na warunki 
atmosferyczne. Pokryty laminatem drewnopodobnym 
( w sz y s t k i e  k o l o r y  z  o f e r t y  K MT ) .  D o s t ę p n y  
w szerokościach:’’80’’,”90’’,”100’’.

REGULACJA ZAMKA 

Uwaga ! Zastosowanie okapnika nie eliminuje konieczności 
zadaszenia drzwi. Brak możliwości stosowania do drzwi KMT 
DWUSKRZYDŁOWYCH.

ELEKTROZACZEP + ZAMEK ROLKOWY

- Stosowany do ościeżnicy KMT 10CP, KMT 11CP i KMT 15CP
- Stosowany do drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych
- Dostosowany do podłączenia zasilania
- Zamek rolkowy zabezpiecza drzwi przed samoczynnym 
  otwarciem, z możliwością regulacji siły docisku
- Zamek rolkowy znajduję się pomiędzy zamkiem 
  podstawowym a zamkiem dodatkowym

Dopłata 180 zł netto 
              221,40 zł brutto

- Estetycznie wykonana
- Zapewnia płynną regulację  zaczepu
- Eliminuje efekt nadmiernego 
  luzu pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą
- Wytrzymała konstrukcja
- Stosowana do ościeżnic 

 

KMT 10CP
KMT 11CP 
KMT 15CP

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - 
CLASSIC (gr. 48mm)
PL (gr. 42 mm)

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA -
PLUS, STANDARD 55,
PRESTIGE 
(gr. 54mm)

Zawias
Elementy z drewna 

klejonego 
Wypełnienie 
termoizolacyjne 

S

S

O

D

Sc

-0
+10

Scs

KMT Classic
KMT Plus
KMT Antywłam.

KMT Standard 55

Typy drzwi

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] KMT 7 kątowa

KMT PL

„70” 748

2090

800700

2065

745

„80” 848 900800 845

„90” 948 1000900 945

„100” 1048 11001000 1045

800

900

15CP

„80” 848
2075

900
2080 2065 2045

910 880 850

„90” 948 1000

1000

1010 980 950

15CP 10CP 15CP 10CP
KMT PLUS „100” 1048 1100 1110 1080

Zalecana wysokość 
otworu w ścianie Ho 

[mm]

10CP 11CP 11CP10CP

Zalecana szerokość
otworu w ścianie

So [mm]

[mm]

2075 2080 20651248 1300

1300

1200 1310 1280

1348 1400 1410 1380

KMT 15CP

40+90+40 948 2075 1860900 2080 1870

KMT PLUS 
Dwuskrzydłowe

„120” 
(90+30)

„130” 
(90+40)

KMT PLUS z
dostawkami 

poziom
posadzki

UWAGA! Każde docięcie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. 
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Załączone dane mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian. 31

15CP

zamek 
rolkowy

SAMOZAMYKACZ
kolor srebrny

Cena: 210 zł netto  
           258,30 zł brutto

Cena: 25 zł netto / 30,75 zł brutto

11CP
1050



NIEZAWODNI W WIELU DZIEDZINACH

W ofercie grupy KMT znajdą Państwo drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne 

i wewnętrzne płytko tłoczone z serii KMT EKO NOVA oraz bramy garażowe 

segmentowe.

PRODUCENT:

  76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
                          tel. ( 0 59) 842 91 51; 842 99 71
                          fax: ( 0 59) 841 55 35
                          e-mail: biuro@kmt-stal.pl
więcej na stronie: 

KRAT-MET  

www.kmt.com.pl

PRODUCENT:
                          76-200 Słupsk, ul. Poznańska 42A
                        tel. ( 0 59) 841 44 34, 841 32 68
                        fax: ( 0 59) 841 32 39
                        e-mail: terma@terma.pl
więcej na stronie: 

     

www.kmt.com.pl


