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BKT-SYSTEM

Fabryka drzwi i ościeżnic BKT-System jest firmą szwajcarską, obec-

ną na ryku polskim od 1991 roku. Zakres produkcji firmy to: drzwi, 

ościeżnice, kabiny sanitarne, płytki ze stali szlachetnej, parapety i bla-

ty kuchenne. Ogromne zróżnicowanie produktów – w zależności od 

zastosowań, różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych, elastyczność 

systemu powodują, że realizacje, które dla innych firm są zbyt trudne 

lokowane są właśnie w BKT-System.

DRZWI BKT-SYSTEM

Chronią serwerownie, banki, pracują doskonale od wielu lat w budynkach 

użyteczności publicznej. Zamykają i otwierają lotniska, centra handlo-

we potężne biurowce, hotele, najnowocześniejsze budynki współcze-

snej Europy i wyrafinowane wnętrza domów mieszkalnych.

CHARAKTERYSTYKA DRZWI

  Konstrukcja i materiały: drewno egzotyczne lub selekcjonowane 

krajowe – konstrukcja nośna; wielowarstwowe wypełnienia o skła-

dzie zależnym od przyszłej funkcji drzwi – płaty blachy aluminiowej, 

stalowej i ołowianej, stalowe pręty; dwuprzylgowe, jednoprzylgo-

we, bezprzylgowe, z uszczelkami lub bez.

  Rodzaj i zastosowanie: klasyczne wewnętrzne, wodoodporne, 

antywłamaniowe, dźwiękoszczelne, hotelowe, ognioodporne, do 

gabinetów RTG, serwerowni, drzwi do sauny, przesuwane, jedno- 

i wieloskrzydłowe, do łazienek i WC w mieszkaniach oraz w budyn-

kach publicznych, szpitalne, ewakuacyjne.

  Wykończenie: ponad 200 kolorów oklein w standardzie HPL i CPL 

w tym możliwość łączenia kilku rodzajów oklein w jednym płacie 

drzwi; krawędzie okleinowane, wykończone PVC, lakierowane, su-

rowe lub malowane; przeszklenia szkłem bezpiecznym, zdobionym, 

tworzywami sztucznymi; kształt przeszkleń ograniczony tylko ce-

chami konstrukcyjnymi drzwi.

  Wymiary i waga: maksymalnie do wielkości 1200 x 2900 mm – jed-

no skrzydło; w przypadku łączenia laminatów okrywających moż-

liwość wykonania drzwi jeszcze większych; waga uzależniona od 

cech konstrukcyjnych i rodzaju użytych materiałów.

  Zamki, okucia, detale wykończenia: nieograniczona oferta świa-

towych producentów; zamki klasyczne, listwowe, antywłamaniowe, 

magnetyczne, z biodetekcją, z kontrolą dostępu, łazienkowe, poko-

jowe, z elektrozworą itp.; kołki antywyważeniowe i zamknięcia an-

typaniczne; zawiasy zgodnie z technologią i przeznaczeniem drzwi 

w tym zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, z zabezpiecze-

niami antywłamaniowymi, o wzmocnionej nośności i żywotności; 

kratki i tuleje wentylacyjne, wizjery, samozamykacze dostosowane 

do masy i przeznaczenia drzwi.

  Technologia wykonania: najczęściej prasowanie sklejonych warstw 

na gorąco, następnie obróbka krawędzi na specjalistycznych frezar-

kach CNC o ogromnej precyzji i wydajności, w oparciu o oprogra-

mowanie CAD, w tym wykonanie otworów pod zamki, uszczelki, 

frezowanie powierzchniowe pod inne kolory laminatów lub ma-

teriały.
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BKT-SYSTEM
CHARAKTERYSTYKA OŚCIEŻNIC

  Konstrukcja i materiały: stal ocynkowana elektrolitycznie, stal 

szlachetna, drewno, MDF; spawane, zgrzewane, klejone lub skrę-

cane; progi technologiczne zgodnie z życzeniem – odkręcane lub 

spawane, zapobiegające odkształceniom ościeżnicy podczas trans-

portu i montażu.

  Rodzaje i zastosowanie: pozwalają osadzić wszelkie możliwe do 

wyprodukowania w fabryce BKT-System drzwi; dowolność wymia-

rów, naświetla z lewej i prawej strony, także od góry; do ścian karto-

nowo-gipsowych, drewnianych, murów o różnej grubości; do drzwi 

przesuwnych, wodoodpornych, antywłamaniowych itd.

  Wykończenie: malowane proszkowo – 210 kolorów RAL, okleino-

wane, lakierowane.

  Wymiary i waga: wymiary praktycznie nieograniczone, waga w za-

leżności od użytych materiałów.

  Cechy ogólne: ciągi technologiczne firmy nastawione są na częstą 

i szybką zmianę typu produkowanej ościeżnicy, oprzyrządowanie 

pozwala na błyskawiczne zmiany wielkości, typu, materiału, sposo-

bu wykończenia powierzchni; wiele z ościeżnic BKT-System objętych 

jest zastrzeżeniem patentowym; posiadają wiele unikalnych cech np. 

regulator zapadki zamka, ochrona gniazd zawiasów i zamków przed 

niefachowym montażem itp.

PŁYTKI METALISSIMO

  Konstrukcja i materiały: część wierzchnia płytek jest wykonana ze 

stali szlachetnej; część nośna, spodnia, to klasyczny materiał umoż-

liwiający ich klejenie i fugowanie.

  Wymiary: sześć podstawowych wielkości od 98x98 do 400x400 mm.

  Cechy: tradycyjnie każdy nasz produkt tworzy system.

Metalissimo to: płytki, cokoły, listwy, dekory i narożniki, wykonuje-

my nietypowe realizacje wspomagające system Metalissimo np. scho-

dy, wykończenia fragmentów ścian itp. Daje to architektom możliwość 

traktowania wnętrza jako spójnej całości.

BLATY

Oprócz klasycznych blatów kuchennych i parapetów, proponujemy 

również różnorodnej wielkości elementy zabudowy przestrzeni okle-

jone laminatami identycznymi jak użyte np. w drzwiach, w tym także 

ze stali szlachetnej.

KABINY SANITARNE I SYSTEM ZABUDOWY WNĘTRZ

BKT-System jest producentem kabin sanitarnych i systemu zabudo-

wy wnętrz. W trzech typach ścianek powiązanych konstrukcją nośną 

zawierają się następujące zastosowania: kabiny WC, kabiny natrysko-

we, przebieralnie, kafejki internetowe, kabiny do głosowania, podział 

przestrzeni biurowej, salony masażu, szkolne pracownie komputero-

we, stanowiska Call Center, szkoły językowe, gabinety zabiegowe, przy-

mierzalnie, szatnie itp.

DOKUMENTACJA, CERTYFIKATY, APROBATY, NORMY

Doświadczenie zdobyte na wymagających rynkach Europy Zachodniej 

BKT-System przeniósł na rynek krajowy. Sposób organizacji pracy i jakość 

produkcji potwierdzone zostały uzyskanym w Polsce certyfikatem ISO 

9001-2001. Całość produkcji w jej podstawowej wersji posiada bogatą 

dokumentację wewnętrzną i systemy szybkiej wyceny zlecenia.

Opuszczające fabrykę drzwi i ościeżnice posiadają wszelkie wymaga-

ne prawem oznakowania, certyfikaty i aprobaty techniczne. Dotyczy to 

wyrobów gotowych jak i surowców oraz materiałów użytych do ich pro-

dukcji. Doświadczenie zdobyte na międzynarodowych rynkach pozwala 

BKT-System w błyskawiczny sposób dostosować produkty do wymagań 

zachodnich firm inwestujących w Polsce: w centra i sieci handlowe, sie-

ci stacji benzynowych, biur, banków, hoteli, kin itp.

Wszystkie produkty BKT-System objęte są pełną 3-letnią gwarancją. 

Charakter zleceń obiektowych wymaga znajomości specyficznych wy-

magań Inwestorów.

BKT-SYSTEM
ul. Elektronowa 1/3, 94-103 Łódź

tel. 42 686 10 55, faks 42 686 09 76
e-mail: bkt@bkt-system.com.pl, www.bkt-system.com.pl


