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NAJNOWSZE WZORY OD KMT

Katalog nowości drzwi KMT to nasze propozycje 
w zbliżającym się sezonie. Nowe linie Loft, Glass oraz 
Glass  V iew są wykonane w innowacyjnych 
t e c h n o l o g i a c h ,  b ę d ą c  za raze m  o p a r t e  n a 
dotychczasowych rozwiązaniach we wzornictwie. 
Poszerzają one także ofertę KMT o wiele wpadających 
w oko nowatorskich modeli.

W nowoczesne trendy wpisują się drzwi z linii Loft. 
Malowane szprosy doskonale wpisują się w industrialne 
wnętrza. Drzwi tej linii szczególnie polecane są z czarnymi 
ościeżnicami i naświetlami.

Linia Glass jest linią z naklejanymi aplikacjami szklanymi 
nieprzeziernymi. Produkcja szkła hartowanego w 
najnowszej hartowni KMT jest gwarancją doskonałej 
jakości stosowanych aplikacji – odpornych na uderzenia 
i warunki atmosferyczne.

Nowoczesne podejście do przeszkleń na bazie szkła 
hartowanego zainspirowało nas także do stworzenia linii 
Glass View. Stosowane w nich przeszklenia z wtopioną 
w wewnętrzną stronę szkła trwałą farbą ceramiczną, od 
strony zewnętrznej dają niepowtarzalny efekt czarnej 
szklanej ramki. Szyba jest odporna na odpryskiwanie i 
uderzenia.

Propozycje w tym katalogu dostępne są w typach, 
kolorystyce i z dodatkami dostępnymi z katalogu 
głównego. Katalog przedstawia również kilka nowych 
propozycji stosowanych dla drzwi pełnych.
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LOFTlinia
str.4

linia GLASS str.8

linia GLASS 
VIEW str.14

C e n y  z a w a r t e  w  k a t a l o g u  s ą  c e n a m i  n e t t o . 
Cena kompletu drzwi zawiera skrzydło, ościeżnicę, próg, 
k lamk i ,  wkładk i  i  e lemen t y  mon tażowe zgodn ie 
z głównym katalogiem.

nowości w
TŁOCZENIACH str.18



INDUSTRIALNA ELEGANCJA
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mahoń

biały

winchester

antracyt struktura grafit metalik

antracyt gładki złoty dąb

dąb ciemnyorzech ciemny

szary

dąb turner

czarny mat dąb bielony

KOLORY PODSTAWOWE

KOLORY DODATKOWE 
- dopłata wg katalogu głównego str. 82

DOSTĘPNE KOLORY

KOLORY RAL struktura Sahara 
- dopłata wg katalogu głównego str. 82 

linia
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SZPROSY MALOWANE
NA SZYBIE ŚRODKOWEJ

CZARNA RAMKA 
NAKLEJANA 

asza najnowsza l inia LOFT to 
propozycja dla nowoczesnych 
wnętrz. Dzięki innowacyjnemu 

designowi w industrialnym stylu oraz 
technologii szyby malowanej możemy 
uzyskać doskonałe rozwiązanie dla Twojego 
domu.
Szyba w drzwiach linii LOFT składa się z trzech 
szyb,  połączonych czarnymi  ramkami 
międzyszybowymi. 

Środkowa szyba posiada szprosy, dzięki czemu 
możemy uzyskać pożądany efekt. Od strony 
zewnętrznej oraz wewnętrznej drzwi znajdują 
się aplikacje w kolorze czarnym, co jeszcze 
bardziej podkreśla nowoczesność drzwi linii 
LOFT.

Drzwi z tej linii doskonale łączą się z czarnymi 
ościeżnicami, co podkreśla ich walory 
estetyczne.
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linia LOFT

Loft 1

Cena za komplet

Dostępne szerokości skrzydeł

5480 zł

4459 zł

3759 zł

3239 zł

Akcesoria za dopłatą

90 SUPERTHERM

75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*

  *Dopłata wg cennika katalogu głównego str. 82
Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Ramka
czarna

przeszklenia Loft 01 przeszklenia Loft 02

Loft 2

Cena za komplet

Dostępne szerokości skrzydeł

5580 zł

4559 zł

3859 zł

3339 zł

Akcesoria za dopłatą

90 SUPERTHERM

75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*

Ramka
czarna

dostępna 
szyba P4* 

Przezroczysta Mleczna
dostępna 
szyba P4* 

Grat
barwiona*

Grat 
barwiona*

Przezroczysta
dostępna
szyba P4*

Mleczna
dostępna
szyba P4*

Grat 
barwiona*

Przezroczysta
dostępna
szyba P4*

Mleczna
dostępna
szyba P4*

„80” „90” „100”
„80N” „90N” - dotyczy 54 PLUS

„80” „90” „100”
„80N” „90N” - dotyczy 54 PLUS
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Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym



linia LOFT

naświetla LOFT

Naświetla dedykowane typu Loft występują w kolorze 
czarnym. 

Naświetla dostępne są jedynie w wersji bocznej i wymiarach 
podanych w powyższym cenniku.

7
  *Dopłata wg cennika katalogu głównego str. 82
Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

przeszklenia Loft 01 przeszklenia Loft 02

Grat 
barwiona*

Przezroczysta
dostępna
szyba P4*

Mleczna
dostępna
szyba P4*

Grat 
barwiona**

Przezroczysta
dostępna
szyba P4*

Mleczna
dostępna
szyba P4*

Loft 3

Cena za komplet

Dostępne szerokości skrzydeł

5580 zł

4559 zł

3859 zł

3339 zł

Akcesoria za dopłatą

90 SUPERTHERM

75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*

Ramka
czarna

dostępna 
szyba P4* 

Przezroczysta Mleczna
dostępna 
szyba P4* 

Grat
barwiona*

„80” „90” „100”
„80N” „90N” - dotyczy 54 PLUS

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym

200 300 400 500
SZEROKOŚĆ (w mm)MODEL 

90 SUPERTHERM

75 PLUS

54 PLUS

1700 zł

1700 zł

1480 zł

1880 zł

1880 zł

1600 zł

2000 zł

2000 zł

1700 zł

2170 zł

2170 zł

1830 zł
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GLASS

mahoń

biały

winchester

antracyt struktura grafit metalik

antracyt gładki złoty dąb

dąb ciemnyorzech ciemny

szary

dąb turner

czarny mat dąb bielony

KOLORY PODSTAWOWE

KOLORY DODATKOWE 
- dopłata wg katalogu głównego str. 82

DOSTĘPNE KOLORY

KOLORY RAL struktura Sahara 
- dopłata wg katalogu głównego str. 82 

SZKLANA WIZYTÓWKA
TWOJEGO DOMU

linia
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liniaGLASS

NIEPRZEZIERNA CZARNA SZYBA

SZYBA LUSTRZANA

L inia Glass to linia stworzona dla każdego 
rodzaju wnętrza.

Drzwi w tej linii posiadają nieprzezierną 
aplikację szklaną – czarną lub lustrzaną – co 
wzbogaca wygląd drzwi i sprawia, że są one 
wyjątkowe. Szyba naklejana jest bezpośrednio 

na powierzchnię skrzydła, dzięki czemu drzwi 
sprawiają wrażenie przeszklonych, z jedno-
czesnym zachowaniem wszystkich właściwości 
drzwi pełnych.

Linia GLASS doskonale sprawdzi się w domach 
oraz w budownictwie wielorodzinnym.
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Cena za komplet

Glass 1

3924 zł

3174 zł

4725 zł

2604 zł

75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

90 SUPERTHERM

LustroCzarna

st
ro

n
a

 z
e

w
n

ę
tr

zn
a

st
ro

n
a

 w
e

w
n

ę
tr
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a

Dostępne szerokości skrzydeł

„80" „90" „100* "
„80N” „90N"- dotyczy 54 PLUS

Za dopłatą

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*

Brak możliwości wykonania

drzwi otwieranych do wewnątrz
skrótu
4 przylgi

Cena za komplet

Dostępne szerokości skrzydeł

„80" „90" „100* "
„80N” „90N"- dotyczy 54 PLUS

Za dopłatą

Glass 2

3824 zł

3074 zł

4625 zł

2504 zł

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

90 SUPERTHERM

st
ro

n
a

 z
e

w
n

ę
tr

zn
a

st
ro

n
a

 w
e

w
n

ę
tr

zn
a

Brak możliwości wykonania

LustroCzarna

Glass 2A Glass 2B

drzwi otwieranych do wewnątrz
skrótu
4 przylgi

linia GLASS

Glass 1A Glass 1B

  *Dopłata wg cennika katalogu głównego str. 82
Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym



Cena za komplet

Dostępne szerokości skrzydeł

Za dopłatą

Glass 4

4034 zł

3334 zł

5025 zł

2764 zł

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*

75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

90 SUPERTHERM

LustroCzarna

st
ro

n
a

 z
e

w
n

ę
tr

zn
a

st
ro

n
a

 w
e

w
n

ę
tr

zn
a

Cena za komplet

Dostępne szerokości skrzydeł

„80" „90" „100* "
„80N” „90N"- dotyczy 54 PLUS

Za dopłatą

Glass 3A

3934 zł

3234 zł

4925 zł

2664 zł

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

90 SUPERTHERM

st
ro

n
a

 z
e

w
n

ę
tr

zn
a

st
ro

n
a

 w
e

w
n

ę
tr

zn
a

Brak możliwości wykonania

LustroCzarna

Glass 3 Glass 3B

drzwi otwieranych do wewnątrz
skrótu
4 przylgi

linia GLASS
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Brak możliwości wykonania

drzwi otwieranych do wewnątrz

 „80"„90" „100 * "

  *Dopłata wg cennika katalogu głównego str. 82
Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym



Cena za komplet

Glass 5

3824 zł

3074 zł

4625 zł

2504 zł

75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

90 SUPERTHERM

st
ro

n
a

 z
e

w
n

ę
tr

zn
a

st
ro

n
a

 w
e

w
n

ę
tr

zn
a

Dostępne szerokości skrzydeł

„80" „90" „100* "

Za dopłatą

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*

Brak możliwości wykonania

drzwi otwieranych do wewnątrz
4 przylgi

Cena za komplet

Dostępne szerokości skrzydeł

„80" „90" „100* "

Za dopłatą

Glass 6

3934 zł

3234 zł

4925 zł

2664 zł

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*

75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

90 SUPERTHERM

st
ro

n
a

 z
e

w
n

ę
tr

zn
a

st
ro

n
a

 w
e

w
n

ę
tr

zn
a

Brak możliwości wykonania

drzwi otwieranych do wewnątrz
4 przylgi

linia GLASS

LustroCzarna

LustroCzarna
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  *Dopłata wg cennika katalogu głównego str. 82
Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym
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SZKŁO W NAJLEPSZYM WYDANIU
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GLASS
V I E W

mahoń

biały

winchester

antracyt struktura grafit metalik

antracyt gładki złoty dąb

dąb ciemnyorzech ciemny

szary

dąb turner

czarny mat dąb bielony

KOLORY PODSTAWOWE

KOLORY DODATKOWE 
- dopłata wg katalogu głównego str. 82

DOSTĘPNE KOLORY

KOLORY RAL struktura Sahara 
- dopłata wg katalogu głównego str. 82 

linia
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liniaGLASS VIEW

PRZEZIERNA SZYBA Z MALOWANĄ RAMKĄ

NAKLEJANA CZARNA RAMKA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ

owa linia drzwi zewnętrznych Glass 
V i e w  p o s i a d a  m o d n e  c za r n e 
wykończenia w przeszkleniach.

Szyba naklejana bezpośrednio na powierzchnię 
skrzydła posiada wtopioną w wewnętrzną stronę 
trwałą farbą ceramiczną, co od strony 
zewnętrznej daje niepowtarzalny efekt czarnej 

szklanej ramki. Szyba jest hartowana, przez co jest 
odporna na odpryskiwanie i uderzenia. Strona 
wewnętrzna drzwi wykończona jest stalową 
ramką w kolorze czarnym.

Unikalny design linii Glass sprawia, że świetnie 
s p r a w d z i  s i ę  o n a  w  d o m a c h  w  s t y l u 
nowoczesnym.

N



Glass View 2B

Cena za komplet

Glass View 1

4459 zł

3759 zł

5480 zł

3239 zł

75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

90 SUPERTHERM

Dostępne szerokości skrzydeł

„80" „90" „100* "
„80N” „90N"- dotyczy 54 PLUS

Za dopłatą

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*

Cena za komplet

Dostępne szerokości skrzydeł

„80" „90" „100* "
„80N” „90N"- dotyczy 54 PLUS

Za dopłatą

Glass View 2

4459 zł

3759 zł

5480 zł

3239 zł

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

90 SUPERTHERM

Brak możliwości wykonania

Glass View 2A

drzwi otwieranych do wewnątrz
skrótu
4 przylgi

Glass View 1BGlass View 1A

Grat
barwiona*

Przezroczysta Mleczna Reex Lustro
weneckie*

Grat
barwiona*

Przezroczysta Mleczna Reex Lustro
weneckie*

linia GLASS VIEW
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  *Dopłata wg cennika katalogu głównego str. 82
Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym

przykład drzwi z szybą grat

przykład drzwi z szybą przezroczystą



Cena za komplet

Dostępne szerokości skrzydeł

 „90" „100 * "

Za dopłatą

Glass View 4

4659 zł

3959 zł

5780 zł

3439 zł

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

90 SUPERTHERM

Cena za komplet

Dostępne szerokości skrzydeł

„80" „90" „100* "
„80N” „90N"- dotyczy 54 PLUS

Za dopłatą

Glass View 3

4559 zł

3859 zł

5580 zł

3339 zł

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*75 PASSIVE

75 PLUS

54 PLUS

90 SUPERTHERM

Brak możliwości wykonania

Glass View 3BGlass View 3A

drzwi otwieranych do wewnątrz
skrótu
4 przylgi

Przezroczysta Lustro
weneckie*

ReexMleczna

Grat
barwiona*

Przezroczysta Mleczna Reex Lustro
weneckie*

linia GLASS VIEW

Brak możliwości wykonania

drzwi otwieranych do wewnątrz

Grat barwiona
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  *Dopłata wg cennika katalogu głównego str. 82
Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym

przykład drzwi z szybą mleczną

przykład drzwi z lustrem weneckim



NOWOŚCI W
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TŁOCZENIACH

mahoń

biały

winchester

antracyt struktura grafit metalik

antracyt gładki złoty dąb

dąb ciemnyorzech ciemny

szary

dąb turner

czarny mat dąb bielony

KOLORY PODSTAWOWE

KOLORY DODATKOWE 
- dopłata wg katalogu głównego str. 82

DOSTĘPNE KOLORY

KOLORY RAL struktura Sahara 
- dopłata wg katalogu głównego str. 82 



Cena za komplet

Dostępne szerokości skrzydeł

2099 zł

2209 zł

2669 zł

3369 zł

4360 zł

1809 zł

„80" „90"

„100* "- nie dotyczy 54 AKUSTYCZNE

„80N” „90N"- dotyczy 54 PLUS, 54 AKUSTYCZNE

Za dopłatą

75 PASSIVE

75 PLUS

54 AKUSTYCZNE

90 SUPERTHERM 

54 PLUS   

54 STANDARD

Dostępne kolory

Podstawowe

Dodatkowe*
RAL*

2619 zł54 PLUS RC3

Wzór 13A Wzór 13B

Wzór 24 Wzór 25

Wzór 14B

linia TŁOCZONE
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  *Dopłata wg cennika katalogu głównego str. 82
Podane ceny są cenami netto (+8% lub 23% VAT) za kompletne drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Dostępne wg oferty na stronie 67-82
w katalogu głównym
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