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Grupa KMT tworzy polską markę z wieloletnią 

tradycją, która wyznacza trendy w projektowa-

niu oraz produkcji stolarki otworowej. Dzięki 

zaangażowaniu i realizacji założonych celów 

grupa KMT od kilku lat z powodzeniem utrzy-

muje pozycję Lidera Rynku Stolarki w segmen-

cie drzwi stalowych.

n CHARAKTERYSTYKA

DRZWI STALOWE:
l Grupa KMT produkuje najcieplejsze drzwi 

stalowe w Polsce: Ud=0,57 dla drzwi KMT PLUS 

75 passive.

l Najlepiej wyposażonymi i polecanymi 

drzwiami w ofercie są drzwi stalowe KMT 

SUPERTHERM 90, w których skrzydło grubo-

ści 90 mm wyposażone jest w czterostronną 

przylgę z uszczelką opadającą oraz przegrodę 

termiczną. Bezpieczeństwo zapewnia zasuw-

nica z automatycznie wysuwanymi ryglami, 

6 bolców antywyważeniowych oraz zawiasy 

ryglowane w trzech płaszczyznach. W zestawie 

znajduje się ościeżnica wykonana z czteroko-

morowego profilu aluminiowego wypełnione-

go pianką poliuretanową.

l W ofercie szczególnie wyróżniają się drzwi 
w linii PERFEKT, które zostały wykonane 

według autorskiej, nowatorskiej technologii 

polegającej na zrównaniu płaszczyzny prze-

szklenia z płaszczyzną skrzydła. 

l Różnorodność modeli: Supertherm 90, Plus 

75 passive, Plus 75, Plus 75 max, Classic kl.2 

i kl.3, Plus 54, Plus 54 kl.2 I kl.3, P.poż., Standard 

55, Eko Nova.

l Skrzydła grubości 90 mm, 75 mm, 54 mm 

lub 48 mm, wypełnione pianką poliuretanową, 

polistyrenem spienionym lub wełną mineralną.

l Bezpieczeństwo zapewnia system mocnych, 

wielopunktowych zamków klasy 4 lub klasy 5.

l Dostępnych jest kilkanaście kolorów lamina-

tów oraz kilkadziesiąt wzorów tłoczeń. 

l Wszystkie drzwi wyposażamy w bolce anty-

wyważeniowe uniemożliwiające wypchnięcie 

skrzydła.

BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE:
l Bramy KMT charakteryzuje cicha praca oraz 

stabilność konstrukcji. 

l Izolacyjność cieplna wynosi: U=0,53 dla 

segmentu bramy, U=0,99 dla płyty bramy.

l Panele wykonane z blachy stalowej pokrytej 

laminatem drewnopodobnym, wypełnione 

pianką poliuretanową.

l Oferowanych kilkanaście kolorów lamina-

tów oraz wzory paneli bram, w połączeniu 

z ofertą drzwi KMT tworzą spójną kompozycję 

i nowoczesny wygląd. 

l Panele dostępne w grubościach 45 mm.

l Uszczelki umiejscowione są na obwodzie 

oraz pomiędzy panelami.

OKNA PCV I ALUMINIUM:
l Grupa KMT produkuje okna i drzwi z PVC 

w systemach Aluplast i Veka oraz konstrukcje 

aluminiowe w systemach Aluprof.

l Priorytetem jest utrzymanie wysokiej jakości 

wyrobów używając do produkcji surowców 

i materiałów najwyższej jakości.

l Wszystkim tym z Państwa, którzy stoją przed 

decyzją o wyborze okien, szczerze polecamy 

produkt marki KMT, gdyż możliwość kompozy-

cji kształtów, kolorów oraz wyposażenia gwa-

rantuje realizację nawet najbardziej wyszuka-

nych projektów.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: mocno rozbudowana sieć dys-

trybutorów w całym kraju

DRZWI ZEWNĘTRZNE 
I  WEWNĘTRZNE, ANT Y WŁAMANIOWE, 

PRZECIWPOŻAROWE

n   Grupa KMT
Fabryka w Kobylnicy: ul. Witosa 21, tel. 59 842 99 71, e-mail: biuro@kmt-stal.pl

Fabryka w Słupsku: ul. Poznańska 42 a, tel. 59 841 44 34, e-mail: terma@terma.pl

www.kmt.com.pl
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Drzwi KMT PLUS 75 z naświetlem – wzór: 13s4 duocolor  
Skrzydło grubości 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte bla-

chą stalową laminowaną. Drzwi wyposażone w system zamków wielopunk-

towych klasy 4, dwie uszczelki oraz zawiasy regulowane w trzech płaszczy-

znach. Do wyboru ościeżnica drewniano-aluminiowa, stalowa z przekładką 

termiczną oraz aluminowa. Skrzydło dostępne w szerokości – „80”, „90” lub 

„100” oraz naświetle boczne lub górne w szerokości od 200 do 500 mm. 

Kolor drzwi: czerwony/antracyt.

Drzwi KMT PLUS 75 passive – wzór: PERFEKT 1 inox
Skrzydło wykonane według autorskiej technologii tłoczenia polegającej na 

mocowaniu szyby  bezpośrednio na płaszcz skrzydła w przetłoczeniu, dzięki 

czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła. Skrzydło grubo-

ści 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową

laminowaną. Standardowo skrzydło wyposażone jest w listwę PCW umiesz-

czoną na obwodzie, zamek listwowy klasy 4 oraz bolce antywyważeniowe. 

Skrzydło dostępne w szerokości „90”, „100”. Kolor drzwi: antracyt.

Brama segmentowa KMT – wzór: płaska z aplikacją PERFEKT
Brama KMT zapewnia znakomite właściwości izolacyjne. Panel grubości

45 mm wypełniony pianką poliuretanową, uszczelki na obwodzie oraz

pomiędzy panelami. Stabilna konstrukcja, bezpieczeństwo oraz wygoda na 

co dzień. Kolor bramy: antracyt.

y y

Drzwi KMT PLUS 75 z dostawką– wzór: PERFEKT 5
Skrzydło grubości 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte

blachą stalową laminowaną. Drzwi wyposażone w system zamków wielo-

punktowych klasy 4, dwie uszczelki  oraz zawiasy regulowane w trzech 

płaszczyznach. Skrzydło dostępne w szerokości  „90”, dostawka w szerokości 

„30” lub „40” w wersji otwieranej lub stałej. Kolor drzwi: dąb bielony. 

y ę y

Drzwi KMT PLUS 75 passive – wzór: PERFEKT 2 czarny
Skrzydło wykonane według autorskiej technologii tłoczenia polegającej na 

mocowaniu szyby  bezpośrednio na płaszcz skrzydła w przetłoczeniu, dzięki 

czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła. Skrzydło grubo-

ści 75 mm, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową

laminowaną. Standardowo skrzydło wyposażone jest w listwę PCW umiesz-

czoną na obwodzie, zamek listwowy klasy 4 oraz bolce antywyważeniowe. 

Skrzydło dostępne w szerokości „90”, „100”. Kolor drzwi: dąb bielony. 

Brama segmentowa KMT – wzór: płaska
Brama KMT zapewnia znakomite właściwości izolacyjne. Panel grubości

45 mm wypełniony pianką poliuretanową, uszczelki na obwodzie oraz

pomiędzy panelami. Stabilna konstrukcja, bezpieczeństwo oraz wygoda na 

co dzień. Kolor bramy: dąb bielony.

Drzwi KMT SUPERTHERM 90 – wzór: 11s6 inox
Skrzydło grubości 90 mm, z czterostronną przylgą, przegrodą termiczną, 

wypełnione pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową laminowaną. 

Wyposażone w zasuwnicę z automatycznie wysuwanymi ryglami, uszczelkę 

opadającą, 6 bolców antywyważeniowych oraz zawiasy regulowane 

w trzech płaszczyznach. W zestawie znajduje się ościeżnica wykonana 

z czterokomorowego profilu aluminiowego wypełnionego pianką poliure-

tanową. Skrzydło dostępne w szerokości „90”. Kolor drzwi: orzech ciemny. 

y ę ą y

Drzwi KMT PLUS 75 passive – wzór: 11s15 inox 
Drzwi o najlepszych parametrach izolacji cieplnej spośród oferty drzwi sta-

lowych dostępnych w Polsce – U
d
=0,57. Doskonale sprawdzają się w do-

mach pasywnych i energooszczędnych. Skrzydło grubości 75 mm, wypełnio-

ne pianką poliuretanową, pokryte blachą stalową laminowaną. Standardo-

wo skrzydło wyposażone jest w listwę PCW umieszczoną na obwodzie, 

zamek listwowy klasy 4 oraz bolce antywyważeniowe. Skrzydło dostępne

w szerokości „80”,„90”, „100”. Kolor drzwi: wenge.

Brama segmentowa KMT – wzór: płaska
Brama KMT zapewnia znakomite właściwości izolacyjne. Panel grubości 45 mm 

wypełniony pianką poliuretanową, uszczelki na obwodzie oraz pomiędzy

panelami. Stabilna konstrukcja, bezpieczeństwo oraz wygoda na co dzień. Kolor 
bramy: orzech ciemny. 
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