
Prezentacja firmy



„TMT” Spółka z o.o. mieści się w Łomży, regionie północno-

wschodniego Mazowsza. Swoją działalność rozpoczęła w 1991 r. 

Aktualnie firma TMT współpracuje zarówno z największymi 

sieciami w Polsce, jak i indywidualnymi przedsiębiorstwami. 

Nasze produkty są obecne na półkach sklepowych w całym kraju 

oraz za granicą. Poza rynkiem Unii Europejskiej dostarczamy 

swoje produkty do krajów bałkańskich, na rynki Iraku i Izraela.

O nas



Zasięg działalności



Zakres działalności

Zajmujemy się przetwarzaniem 

i pakowaniem serów dojrzewających. 

W ofercie konfekcjonowania mamy sery 

w plastrach, kostkach, blokach, a także 

sery tarte. Produkujemy również marki 

własne oraz sery topione.



Sery tarte



Sery w plastrach



Sery w kostkach



Sery w blokach



Produkty do gastronomii 
W naszej ofercie znajdują się produkty stworzone z myślą o zakładach piekarskich, hotelach, pizzeriach oraz 

firmach cateringowych, takie jak świeżo tarte, kostkowane i plasterkowane sery dojrzewające, z przeznaczeniem 

do pizzy, hamburgerów, zapiekanek, wyrobów garmażeryjnych oraz produkty z dodatkiem tłuszczu roślinnego.



Produkty do gastronomii 



Sery topione
Firma zajmuje się również produkcją serów topionych produkowanych na bazie najwyższej klasy serów żółtych. 

Zawsze świeże składniki użyte do produkcji gwarantują ich doskonałe walory smakowe oraz jakość.



Produkty seropodobne topione
Oferujemy również produkty seropodobne topione, które stanowią doskonałą alternatywę dla serów topionych.

Ich zaletą jest bardzo dobra jakość oraz niska cena.



Produkty wegańskie

NOWOŚĆ! Roślinna alternatywa dla serów. 

Oferujemy produkty w formie plastrów i wiórków przeznaczonych dla 

osób stosujących dietę pozbawioną składników pochodzenia 

zwierzęcego. Potwierdzeniem doskonałej jakości i czystości pod 

względem składu jest otrzymany certyfikat V-Label.



Jakość
Podstawowym celem firmy jest dążenie do osiągnięcia zadowolenia naszych 

klientów, poprzez wprowadzanie na rynek produktów bezpiecznych, 

spełniających wymagania przepisów prawnych oraz wymagania określone 

w specyfikacjach produktów.



Firma „TMT” to: 
 wysoki standard świadczonych usług

 doskonała jakość sprzedawanych wyrobów  

 elastyczne reagowanie na potrzeby rynku

 rozbudowany i sprawny dział dystrybucji na terenie całej Polski

 ciągły rozwój oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom odbiorców

 rzetelny i godny zaufania partner



Kontakt

TMT Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 161
18-400 Łomża

tel. +48 (86) 216 40 31
fax +48 (86) 216 40 31

e-mail: tmt@tmt-lomza.pl

www.tmt-lomza.pl


