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Szanowni Państwo
Jesteśmy firmą rodzinną, działającą w 
branży stolarki otworowej już od ponad 
30 lat. Nasze okna i drzwi cieszą się stale 
rosnącą popularnością zarówno na rynku 
polskim jak i w kilkunastu innych krajach 
Europy. 

Naszym nadrzędnym celem jest pomoc 
w tworzeniu domu pełnego ciepła, 
bezpieczeństwa i radości. Nieustannie 
inwestujemy w nowoczesny park 
maszynowy oraz rozwój naszego zespołu. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
stale poszerzamy asortyment. Chcemy 
być solidną firmą, którą bez wahania 
można polecić przyjaciołom i rodzinie. 
Tworzymy nie tylko solidne okna i drzwi, 
ale przede wszystkim rozwiązania, 
którym możesz zaufać. 

Dążymy do zostania firmą o najwyższym 
poziomie zadowolenia klientów w 
branży stolarki otworowej. Chcemy, by  
mieszanka składników takich jak jakość 
naszych produktów, design i obsługa 
klienta była niedościgniona na rynku, 
tak byśmy stali się firmą o najwyższym 
współczynniku poleceń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą 
ofertą, w której znajdą Państwo bogatą 
gamę produktów z zakresu stolarki PVC 
i aluminiowej, a także szeroki 
asortyment drzwi, rolet, żaluzji 
fasadowych oraz bram garażowych.



Rozwiązania, którym możesz zaufać.

Służymy profesjonalnym doradztwem. 
Wykwalifikowana kadra pomoże znaleźć 

każdemu klientowi optymalne rozwiązanie. 
Gwarantujemy profesjonalny serwis i obsługę!

Stale unowocześniamy i doskonalimy naszą 
technologię produkcji, podążamy za rynkowymi 

trendami oraz wypracowujemy własne rozwiązania 
techniczne. Dzięki najnowocześniejszemu parkowi 
maszynowemu wdrożyliśmy takie technologie jak  

V-Perfect oraz STV.

Głównym profilem naszej działalności jest produkcja 
stolarki PVC oraz ślusarki aluminiowej. Odpowiedni 

dobór komponentów do produkcji pozwala nam na 
stworzenie optymalnych rozwiązań technicznych, 

zapewniających najwyższą jakość i estetykę.

Duże doświadczenie w produkcji ślusarki 
aluminiowej pozwala nam na realizowanie 

najbardziej wymagających projektów, o dużych 
gabarytach oraz niekonwencjonalnych formach 

i kształtach, których wykonanie w innych 
technologiach nie byłoby możliwe.

Współpracujemy z najlepszymi. Nasi dostawcy to 
najbardziej renomowane marki w branży: Veka, 

Aluplast, Gealan, Aluprof, Aliplast, Winkhaus, 
Siegenia, G-U, Gerda oraz Glass Produkt, tworzące 

technologiczną bazę naszej produkcji, są gwarancją 
najwyższej jakości i najnowocześniejszych rozwiązań.

Naszym rozwiązaniom zaufali klienci z Niemiec, 
Austrii, Czech, Słowacji, Włoch, Słoweni, Belgi, 

Niderlandów, Wielkiej Brytanii oraz krajów 
skandynawskich. Stale rozszerzamy eksport na 

nowe rynki europejskie i nie tylko! Nasze produkty 
docierają już nawet do Kanady i Australii. 
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Okno
Ma zaszczyt dbać 
o Twój nastrój.
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Okna PVC
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Aluplast

Gealan

Veka

Dobre parametry w korzystnej cenie
5-komorowy model okna o 
głębokości zabudowy 70mm, w 
systemie uszczelnienia AD. 
Rozbudowany i sprawdzony przez 
lata system gwarantuje wysoką 
jakość w bardzo atrakcyjnej cenie.

Więcej światła
7-komorowy model okna o 
głębokości zabudowy 85mm, w 
systemie uszczelnienia MD. Wysoka 
energooszczędność i większa ilość 
wpuszczanego światła dzięki 
niskiemu złożeniu profili.

Mieć komfort, to mieć wybór
6-komorowy wszechstronny model 
dostępny w dwóch wersjach 
skrzydeł: proste i półzlicowane. 
Głębokość zabudowy: 74mm, 
system uszczelnienia AD. 

Jeszcze cieplej, jeszcze ciszej
6-komorowy, zaawansowany 
technologicznie model o wysokich 
parametrach termicznych. 
Głębokość zabudowy: 82,5mm, 
system uszczelnienia MD. 

Optymalny z każdej strony
5-komorowy model okna o 
głębokości zabudowy 76mm, 
dostępny w wersji uszczelnienia 
AD. Nowoczesny design w 
najwyższej klasie profili A.

Nic dodać, nic ująć
7-komorowy model, harmonijnie łączący 
termoizolacyjność, funkcjonalność i 
wytrzymałość z najwyższymi standardami 
estetycznymi. Głębokość zabudowy: 
82mm, system uszczelnienia MD. 

Rozwiązania dostępne 
dla systemu Gealan:
Technologia STV 
Technologia Acrylcolor

Comfort Estima

Softline 76 Softline 82

Ideal 4000
Jestem tu NOWY  
5-komorowy model 
charakteryzujący się prostym, 
geometrycznym designem. 
Głębokość zabudowy: 76mm, 
system uszczelnienia AD. 

NEOTecLine 85
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ALU
Poznaj możliwości
aluminium

Większe przeszklenia
Aluminium jako wytrzymalszy, a zarazem 
lżejszy materiał pozwoli Ci na większą 
swobodę projektowania.
 
Doskonały design
Nowoczesny, minimalistyczny design wpasuje 
się niemal w każde wnętrze, a wąskie profile 
wpuszczą więcej światła do wnętrza. 
Aluminium zapewnia nieograniczony wybór 
kolorów i struktur.
 
Bezpieczeństwo
Systemy aluminiowe cechuje wysoki stopień 
antywłamaniowości oraz możliwość 
tworzenia konstrukcji ognioodpornych.

Trwałość
Aluminium jest odporne na odkształcenia. 
Równie trwały jest kolor, dzięki nowoczesnym 
technologiom lakierowania.



Okna ALU
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Aluprof

Aliplast

Izolacja termiczna i akustyczna
Model o głębokości zabudowy 
70mm z przekładką termiczną. 
Zaliczany jest do najnowszej 
generacji systemów aluminiowych. 

Nieograniczone możliwości
Model o głębokości zabudowy 
77mm z przekładką termiczną. 
Dostępny w trzech wariantach 
cieplnych: ST, SI oraz AERO. 

Absolutnie doskonały
Model o głębokości zabudowy 
95mm z specjalną przekładką 
termiczną. Spełnia wszelkie 
wymagania budownictwa 
pasywnego. 

Sprawdzone rozwiązanie
Model o głębokości zabudowy 
65mm z przekładką termiczną. 
Niezwykle popularny i atrakcyjny 
cenowo, o bardzo korzystnych 
parametrach cieplnych.

Wyjątkowo uniwersalny
Wszechstronny system o podwyższonej 
izolacyjności termicznej, dzięki 
trójkomorowym przekładkom 
termicznym. Głębokość zabudowy: 
75mm.

Imperial Superial

MB 79N MB 86N MB 104 Passive

Technicznie optymalny
Model o głębokości zabudowy 
75mm z przekładką termiczną. 
Nowa generacja profili o 
podwyższonej izolacyjności 
termicznej i akustycznej.

Prawdziwa gwiazda
Model o głębokości zabudowy 90mm 
z przekładką termiczną. Szczególnie 
rekomendowany dla budynków niskoener-
getycznych. Niezwykle atrakcyjna linia 
profili to odpowiedź na najnowsze trendy 
architektoniczne. 

Genesis Star
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Drzwi
Mają zaszczyt 
Ciebie witać.
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Drzwi PVC
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Aluplast

Gealan

Veka

Jestem tu NOWY
Model o głębokości zabudowy 
76mm, w systemie uszczelnienia 
AD. W standardzie wyposażony 
w zasuwnicę G-U Secury 
Automatic.

Komfortowe rozwiązanie
Model o głębokości zabudowy 
74mm, w systemie uszczelnienia 
AD. W standardzie wyposażony 
w zasuwnicę G-U Secury 
Automatic.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo
Model o głębokości zabudowy 
82,5mm, w systemie uszczelnienia 
MD. W standardzie wyposażony w 
zasuwnicę G-U Secury Automatic.

Skrojone na miarę
Model o głębokości zabudowy 
76mm, w systemie uszczelnienia 
AD. W standardzie wyposażony w 
zasuwnicę G-U Secury Automatic.

Czy wiesz, że?
Technologia V-Perfect, czyli bezwy-

pływkowe zgrzewanie naroży, to nie 
tylko nieskazitelny design ale również 

ograniczenia śladu węglowego. 
V-Perfect to lepsza optymalizacja 

procesu technologicznego produkcji: 
brak energochłonnych urządzeń 

oczyszczających oraz wyeliminowa-
nie konieczności używania specjal-

nych korektorów do malowania 
oczyszczonych wypływek.

Comfort Estima

Softline 76 Softline 82

NEO

V-Perfect

Wejście w świetnym stylu
Model o głębokości zabudowy 
82mm, w systemie uszczelnienia 
MD. W standardzie wyposażony 
w zasuwnicę G-U Secury 
Automatic.

Równoczesne zastosowanie w obiekcie 
budowlanym zarówno okien jak i drzwi 

w tym samym systemie, daje możliwość 
ujednolicenia wyglądu i zapewnia 

spójność estetyczną.



Drzwi ALU
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Aluprof

Aliplast

Podwyższona izolacyjność termiczna
Model najnowszej generacji, o 
głębokości zabudowy 70mm 
z przekładką termiczną. 

Dostosuj parametry do wymagań
Model drzwi o głębokości 
zabudowy 77mm, dostępny w 
trzech wariantach cieplnych: ST, 
SI oraz AERO.

Dla budownictwa pasywnego
Model o głębokości zabudowy 95mm 
oraz najwyższej izolacyjności termicznej, 
dostępny w wariancie cieplnym SI oraz 
AERO. Spełnia wszelkie wymagania 
budownictwa pasywnego. 

System do „zimnej” zabudowy
Model o głębokości zabudowy 
51mm bez przekładki termicznej. 
Przeznaczony do zabudowy 
wewnętrznej lub "zimnej". 

Solidność w dobrej cenie
Popularny model o głębokości 
zabudowy 65mm z przekładką 
termiczną. 

Econoline Imperial

MB 79N

MB 86N MB 104 Passive

Profil nowej generacji
Model o głębokości zabudowy 
75mm z przekładką termiczną i 
innowacyjnym uszczelnieniem. 

Gwiazda parametrów termicznych
Trzykomorowy system, o głębokości 
zabudowy 90mm oraz bardzo dobrej 
izolacji termicznej. Rekomendowany 
dla budynków niskoenergetycznych. 

Genesis Star

Rozwiązanie bez ryzyka
Model o podwyższonej izolacyjności 
termicznej, o głębokości zabudowy 
75mm z przekładką termiczną. 

Superial

Do zastosowań wewnętrznych
Model o głębokości zabudowy 
45mm bez przekładki termicznej. 
Przeznaczony do zabudowy 
wewnętrznej lub "zimnej". 

MB 45
Systemy Aluprof MB-86, Aluprof MB 

104 Passive oraz Aliplast Star są bazą 
konstrukcyjną drzwi panelowych. Ta 
linia produktowa przedstawiona jest 

na stronach 20-21.
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Basic
Wypełnienie wsadowe
Panel osadzony jest klasycznie jak w 
przypadku standardowego szklenia. Profil 
skrzydła pozostaje widoczny zarówno od 
strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Classic
Wypełnienie jednostronnie zlicowane
Panel tworzy jednolitą powierzchnie skrzydła drzwiowego 
od strony zewnętrznej. Od strony wewnętrznej osadzony 
jest za pomoca listew, jak w przypadku standardowego 
szklenia.

Exlusive
Wypełnienie dwustronnie zlicowane
Panel naklejony jest z obu stron skrzydła 
drzwiowego, tworząc idealną i elegancką 
powierzchnię zarówno od strony zewnętrznej, jak 
i wewnętrznej drzwi.

Drzwi ALU - Panelowe
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Drzwi Stalowe
Konfigurator 
Drzwi Komsta 

dostępny jest on-line 
na stronie komsta.pl

Poznaj możliwości!

Ud od 1,2 / 1,5 30 dB – 56 polistyren pakiet trzyszybowy  
z ciepłą ramką

Ud od 0,96 / 1,2 30 dB – 56 piana PUR pakiet trzyszybowy  
z ciepłą ramką

Ud od 0,96 / 1,2 30 dB – 56 piana PUR pakiet trzyszybowy  
z ciepłą ramką

Ud od 1,2 30 dB RC2 56 polistyren –

Ud od 1,2 42 dB RC2 56 wkład
akustyczny –

Ud od 0,84 / 1,0 30 dB – 72 piana PUR pakiet 3/4
z ciepłą ramką

Ud od 0,84 / 1,0 30 dB RC3 72 piana PUR pakiet 3/4
z ciepłą ramką

Ud od 0,63 / 0,75 30 dB – 90 piana PUR pakiet 3/4
z ciepłą ramką

Ud od 1,2 30 dB RC3 56 piana PUR –

Ud od 1,2 42 dB RC3 56 wkład
akustyczny –

Ud od 1,2 / 1,5 30 dB – 56 piana PUR pakiet trzyszybowy  
z ciepłą ramką

S1000

ST1000

ST L 1000

K1000 RC2

K1000 A RC 2

KT 2000

K2000 
PREMIUM

K2000
PASSIVE

K3000 RC3

K3000 A RC3

DS K3000

WSPÓŁCZYNNIK 
PRZENIKALNOŚCI 
CIEPLNEJ, DRZWI

PEŁNE/PRZESZKLONE

AKUSTYKA
DRZWI PEŁNE

KLASA 
ODPORNOŚCI 
NA WŁAMANIE 
DRZWI PEŁNE

GRUBOŚĆ
SKRZYDŁA

(MM)

WYPEŁNIENIE DRZWI PRZESZKLONE
Z RAMKĄ PVC / INOX

MODELE DRZWI
STALOWYCH

 KOMSTA

I wiele, wiele więcej... 
wzorów, przeszkleń, kolorów i akcesoriów. 
Sprawdź w konfiguratorze!
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Systemy 
tarasowe
Mają zaszczyt 
Cię odciążyć.
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System przesuwny 
PVC

Naprawdę sprytne 
System Smart-Slide to krok w przyszłość w systemach 
tarasowych. Oferuje on lekkość i stabilność konstrukcji 
niespotykaną w standardowych systemach przesuwnych 
PSK, oferując jednocześnie wyjątkowo atrakcyjną cenę w 
porównaniu do systemów przesuwnych typu HST.

Idealne wyjście
Drzwi podnoszono-przesuwne HST to najbardziej 
komfortowe rozwiązanie tarasowe jakie można 
zastosować w swoim domu. Model Aluplast TecLine85 
pozwala na wykonywanie HST o wyjątkowo dużych 
gabarytach, dzięki czemu możliwe jest tworzenie 
ogromnych przeszkleń zapewniających doskonałe 
doświetlenie wnętrza.

TecLine 85 HSTSmart-Slide

Vekamotion HST
Komfort bez barier
Vekamotion to jedno z najnowszych rozwiązań HST 
dostępnych na rynku. Projektując całkowicie nowy produkt 
firma Veka skorzystała z ogromnego doświadczenia, które 
posiada w zakresie konstruowania systemów stolarki PVC, 
a analizując dodatkowo pozostałe rozwiązania HST jakie 
istnieją, Veka stworzyła nowoczesny produkt, łączący 
wszystkie najlepsze cechy i rozwiązania techniczne, 
tworząc HST Vekamotion praktycznie idealnym.

Czy wiesz, że?
Systemy przesuwne typu HST oraz Smart-Slide funkcjonują tym 
płynniej oraz stabilniej im są większe oraz cięższe. Udaje się to 
osiągnąć dzięki zastosowaniu specjalnych wózków oraz szyn 
jezdnych, których konstrukcja jest zaprojektowana do 
przenoszenia bardzo dużych ciężarów.

Aluplast

Veka

Systemy podnoszno
-przesuwne PVC

Aluplast
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Aluprof

Aliplast

Systemy podnoszno
-przesuwne ALU

Nieograniczona przestrzeń
Idealna propozycja w przypadku konieczności 
skonstruowania bardzo dużych, przeszklonych 
i łatwych w przesuwaniu skrzydeł. System 
pozwala, poza rozwiązaniami standardowymi, 
na projektowanie konstrukcji wielotorowych, 
a także wykonanie wersji z niskim progiem.

Ultraglide HST

MB 77 HS

Pełna swoboda
System o podwyższonej izolacyjności termicznej, 
przystosowany do konstruowania nowoczesnych, 
dużych przeszkleń, które mimo ogromnego 
ciężaru pozwalają na swobodne przesuwanie 
skrzydeł. Budowa ram i progów umożliwia 
dodatkowo projektowanie konstrukcji z 
dwoma lub trzema torami jezdnymi.
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Co jeszcze w naszej ofercie?

Ogrody zimowe
Zdobywając kolejne lata doświadczeń i wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniom naszych klientów, wprowadziliśmy do 
asortymentu również systemy ogrodów zimowych. Temat ten 
wymaga niejednokrotnie przygotowania indywidualnych 
projektów oraz dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych. 
Możemy jednak zagwarantować naszym klientom, że efekt 
końcowy w postaci gotowego ogrodu zimowego zrobi 
prawdziwe wrażenie i utwierdzi każdego w przekonaniu 
o słuszności wyboru tego rozwiązania.

Fasady aluminiowe
Systemy aluminiowe pozwalają na realizowanie pomysłów 
architektonicznych, którym nie są w stanie sprostać żadne 
inne rozwiązania materiałowe. Idealnym przykładem są 
właśnie fasady aluminiowe, które w połączeniu z systemową 
ślusarką aluminiową pozwalają na budowanie ogromnych 
ścian osłonowych z zachowaniem pełnej funkcjonalności 
budynków. Wśród rozwiązań konstrukcyjnych ścian 
osłonowych oferowanych przez naszą firmę znaleźć można 
fasady słupowo-ryglowe oraz półstrukturalne.
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Bramy segmentowe i rolowane
Bramy segmentowe skutecznie wyparły dotychczasowe rozwiązania bramowe, zapewniając 
użytkownikom funkcjonalność, dobre parametry cieplne oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. W 
zależności od przeznaczenia i funkcji budynku oferujemy naszym klientom nieco prostsze bramy 
garażowe, bramy rolowane oraz bardziej zaawansowane rozwiązania bram przemysłowych. Wszystkie 
dostępne w szerokiej gamie opcji, sterowań i wyposażenia dodatkowego, a także w atrakcyjnych 
wzorach i kolorach.

Systemy osłonowe
Stosowanie osłon zewnętrznych w nowoczesnym budownictwie, uzupełniających zamontowaną 
stolarkę stało się praktycznie standardem, zapewniając mieszkańcom podwyższenie komfortu, 
intymności i bezpieczeństwa. W naszym asortymencie posiadamy większość dostępnych na rynku 
systemów osłonowych takich jak:

    żaluzje fasadowe
    rolety zewnętrzne
    refleksole (screeny)

Powyższe rozwiązania występują w różnych wersjach wykonania oraz w bogatej palecie kolorystycznej, 
a ich szczegółowy dobór zależy od potrzeb, wytyczny projektowych oraz możliwości technicznych.  
Wszystkie systemy osłon wyposażyć można w szeroką gamę dostępnych sterowań, umożliwiając 
użytkownikom dopasowanie sposobu funkcjonowania do ich indywidualnych potrzeb.

Pergole
Cieszącym się coraz większą popularnością rozwiązaniem dla osób pragnących powiększyć 
funkcjonalność swoich domów o wykorzystanie przestrzeni na tarasie lub w ogrodzie, stają się pergole, 
które dostępne są w różnych modelach i wariantach zabudowy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom 
zabudowy dachu oraz zastosowaniu ruchomych osłon bocznych, pergole mogą stanowić nie tylko 
ochronę przed słońcem, ale także skuteczną barierę dla deszczu, wiatru, insektów oraz chłodu.



KOMSTA Okna i Drzwi S.A.
44-120 Pyskowice, ul. Nasienna 2
www.komsta.pl


