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Zaczynaliśmy w latach 90.  
w kilkuosobowym zespole. 

Pierwsze inspiracje drzwiowe 
zobaczyłem we Francji  
i przeniosłem je na polski rynek. 
Okazało się to strzałem w dzie-
siątkę. Do dziś stale monitorujemy 
rozwój zachodnich rynków  
i samego designu, by móc wpro-
wadzać te nowości u nas. Dzięki 
wizji oraz wprowadzanym inno-
wacjom jesteśmy liderem branży 
stolarki otworowej w Europie 
Środkowo-Wschodniej, z czterema 
fabrykami w Polsce i jedną  
w Rumunii. 
Ostatnie lata to niezwykle dyna-
miczny rozwój firmy. Jedną z naj-
ważniejszych inwestycji była bu-
dowa i otwarcie nowoczesnego 
parku maszynowego PORTA 
STEEL. W tym roku otwieramy nasz 
magazyn centralny, który wyniesie 
dystrybucję drzwi na zupełnie 
nowy poziom. W najbliższych la-
tach chcemy skoncentrować się 
na projektowaniu doświadczeń 
klienta.
Czas lockdownu był dla nas ko-
rzystny. To zaskakujące stwierdzenie, 
ale dzięki temu Polacy mieli czas 
na remonty i z niego korzystali. 
Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży 
oraz przyzwoite wyniki. Mam jednak 
świadomość, że to może się zmienić 
i firma może odczuć skutki epidemii. 
Jesteśmy jednak dobrej myśli. Wdra-
żamy nasze innowacje zgodnie  
z długoterminowym planem.

LIDER W SWOJEJ BRANŻY

JACEK SARNOWSKI 
Prezes Zarządu firmy 
PORTA KMI POLAND

ty uzyskane w Instytucie Techniki  
Budowlanej potwierdzają wysoki  
standard. Powodem do dumy firmy 
PORTA są drzwi techniczne, które 
swoimi parametrami i możliwościami 
dostosowywania pod konkretne in-
westycje pozwalają architektom oraz 
samym inwestorom realizować nawet 
najbardziej odważne projekty.

PORTA jest liderem w swojej bran-
ży w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Importerami produktów PORTA poza 
bezpośrednimi sąsiadami Polski  
i Wielką Brytanią są takie kraje, jak 
Zjednoczone Emiraty Arabskie czy 
Wietnam. Przed firmą dalszy rozwój  
i kolejny cel – osiągnięcie pozycji lide-
ra sprzedaży drzwi w Europie. 

JACEK SARNOWSKI  
Prezes Zarządu  
PORTA KMI POLAND SA
Współza łoż yc ie l ,  współ w ła-
ściciel i niezmiennie od blisko 
30 lat Prezes Zarządu firmy  
PORTA KMI POLAND SA, lide-
ra branży, z 20-procentowym 
udziałem w rynku. Marka PORTA 

DRZWI oferuje bogatą gamę drzwi 
wewnętrznych, wejściowych do 
mieszkań i domów oraz drzwi tech-
nicznych w konstrukcji drewnianej  
i stalowej. Przedsiębiorca jest także 
współwłaścicielem Invest Komfortu, 
wiodącego trójmiejskiego dewelope-

ra, inwestora m.in. słynnego gdyń-
skiego kompleksu wieżowców Sea 
Towers. Jacek Sarnowski był jednym 
z założycieli znanej sieci Komfort, 
sprzedającej wykładziny dywanowe 
i panele podłogowe. W 1992 roku 
wraz z ówczesnymi wspólnikami 
Komfortu zdecydował o rozpoczęciu 
nowej działalności, skoncentrowa-
nej na sprzedaży drzwi. Kluczem do 
sukcesu okazała się wysoka jakość 
produktów, kompleksowość oferty 
oraz skuteczność sieci dystrybu-
cji. Jej model, wypracowany przez 
przedsiębiorcę, został później przy-
jęty przez całą branżę. 

BUDOWLANA FIRMA ROKU 2020 OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2020

Każdy dom zaczyna się od drzwi… Historia tych produkowanych 
przez firmę PORTA KMI POLAND rozpoczęła się blisko 30 lat temu. 
Pierwsze skrzydła drzwiowe wytwarzał 10-osobowy zespół  
w budynkach po państwowym ośrodku maszynowym w Bolszewie  
koło Wejherowa. 3 lata później stworzono pierwszy zakład 
produkcyjny. Był to rok 1995. Dziś PORTA KMI POLAND to 5 fabryk,  
4 w Polsce, 1 w Rumunii i prawie 2000 pracowników.

PORTA KMI POLAND SA
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Firma PORTA projektuje drzwi  
w oparciu o najwyższe standardy  
i aktualne trendy we wzornictwie. Dział 
R&D nieustannie śledzi rozwój tech-
nologii i zmiany w designie. Każde wy-
danie katalogu PORTA to połączenie 
nowoczesnego wzornictwa ze świato-
wymi trendami.

W ciągu jednego miesiąca w każ-
dym z pięciu zakładów produkcyjnych 
PORTY powstaje kilkadziesiąt tysięcy 
sztuk drzwi wewnętrznych, technicz-
nych i wejściowych do domów oraz 
mieszkań, spełniających najwyższą 
jakość i pasujących do każdego wnę-
trza.

Jakość oraz bezpieczeństwo to 
jedne z priorytetów firmy. Certyfika-


