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Kierunki i trasy, którymi mo¿na do nas dojechaæ:

Autostrada A2

Droga krajowa 92 z Poznania

Droga krajowa 92 z Warszawy

Droga krajowa 25 z Bydgoszczy

Droga krajowa 25 z Kalisza

Droga wojewódzka 266 z Sompolna

Droga wojewódzka 264 z Kleczewa

Droga krajowa 72 z Turku

Jad¹c autostrad¹ A2 [Œwiecko-Warszawa] nale¿y zjechaæ wêz³em KONIN-¯d¿ary i na rondzie kierowaæ siê drugim zjazdem na 
drogê krajow¹ 72 [kierunek Konin], nastêpnie nale¿y jechaæ 4,2 km prosto. Po wjeŸdzie do Konina, na pierwszym skrzy¿owaniu 
ze œwiat³ami nale¿y skrêciæ w prawo w ulicê Europejsk¹ [kierunek Warszawa]. Siedziba KMK-Klinkier znajduje siê 500 m. dalej 

Jad¹c z Poznania droga krajow¹ 92 [kierunek Warszawa], po wjeŸdzie do Konina nale¿y kierowaæ siê ca³y czas prosto. Po 
drodze znajduje siê rondo Œw. Jana Bosko oraz rondo Miast Braterskich, na których wci¹¿ nale¿y kierowaæ siê na Warszawê 
[droga krajowa 92]. Dalej znajduje siê most na rzece Warta oraz stadion pi³karski. Po ok. 2 km, na skrzy¿owaniu ze œwiat³ami 
[przy stacji paliw ORLEN] nale¿y skrêciæ w prawo w ul. Europejsk¹ [kierunek Kalisz - droga krajowa 25]. Siedziba KMK-Klinkier 
znajduje siê ok. 500 m. dalej po lewej stronie [naprzeciw stacji paliw POLMAX].

Jad¹c z Warszawy drog¹ krajow¹ 92 [kierunek Poznañ], po wjeŸdzie do Konina na pierwszym skrzy¿owaniu ze œwiat³ami nale¿y 
skrêciæ w lewo w ul. Europejsk¹ [kierunek Kalisz - trasa 25]. Siedziba KMK-Klinkier znajduje siê ok. 500 m. dalej po lewej stronie 
[naprzeciw stacji paliw POLMAX].

Jad¹c z Bydgoszczy drog¹ krajow¹ 25 po wjeŸdzie do Konina nale¿y jechaæ ca³y czas prosto ulic¹ Przemys³ow¹, a¿ do ronda 
Solidarnoœci [obok restauracji McDonald`s]. Z ronda nale¿y zjechaæ drugim zjazdem w kierunku na Warszawê [trasa 92] i ok. 800 
m. dalej, na skrzy¿owaniu ze œwiat³ami nale¿y skrêciæ w lewo w kierunku na Warszawê [droga krajowa 92]. Dalej znajduje siê 
most na rzece Warta oraz stadion pi³karski. Po ok. 2 km, na skrzy¿owaniu ze œwiat³ami [przy stacji paliw ORLEN] nale¿y skrêciæ w 
prawo w ul. Europejsk¹ [kierunek Kalisz - droga krajowa 25]. Siedziba KMK-Klinkier znajduje siê ok. 500 m. dalej po lewej stronie 
[naprzeciw stacji paliw POLMAX].

Jad¹c z Kalisza drog¹ krajow¹ 25, nale¿y min¹æ Autostradê A2 [wêze³ Mod³a]. Po wjeŸdzie do Konina nale¿y kierowaæ siê na 
Warszawê [droga krajowa 92]. Po prawej stronie znajduje siê CASTORAMA. Na rondzie nale¿y skierowaæ siê na ulicê 
Europejsk¹ [kierunek Warszawa - droga krajowa 92]. Po ok. 2,5 km na skrzy¿owaniu ze œwiat³ami, nale¿y jechaæ prosto [droga 
krajowa 92]. Siedziba KMK-KLINKIER znajduje siê ok. 500 m. dalej po prawej stronie [na przeciw stacji paliw POLMAX].

Jad¹c z Sompolna drog¹ wojewódzk¹ nr 266, po wjeŸdzie do Konina nale¿y kierowaæ siê ca³y czas prosto. Po prawej stronie 
znajduje siê market LIDL. Nale¿y jechaæ ca³y czas przez rondo Œw. Wojciecha i  rondo Piotra Janaszka a¿ do ronda Solidarnoœci 
[obok restauracji McDonald`s]. Na tym rondzie nale¿y zjechaæ drugim zjazdem w kierunku na Warszawê [droga krajowa 92] i ok. 
800 m. dalej, na skrzy¿owaniu ze œwiat³ami nale¿y skrêciæ w lewo w kierunku na Warszawê [droga krajowa 92]. Dalej znajduje siê 
most na rzece Warta oraz stadion pi³karski. Po ok. 2 km, na skrzy¿owaniu ze œwiat³ami [przy stacji paliw ORLEN] nale¿y skrêciæ w 
prawo w ul. Europejsk¹ [kierunek Kalisz - droga krajowa 25]. Siedziba KMK-Klinkier znajduje siê ok. 500 m. dalej po lewej stronie 
[naprzeciw stacji paliw POLMAX].

Jad¹c z Kleczewa drog¹ wojewódzk¹ 264, po wjeŸdzie do Konina nale¿y kierowaæ siê ca³y czas prosto. Po drodze znajduje siê 
Most Briañski, [wiadukt kolejowy] oraz skrzy¿owanie ze œwiat³ami. Jad¹c dalej na rondzie Miast Braterskich nale¿y zjechaæ 3 
zjazdem w kierunku na Warszawê [trasa 92]. Dalej znajduje siê most na rzece Warta oraz stadion pi³karski. Po ok. 2 km, na 
skrzy¿owaniu ze œwiat³ami [przy stacji paliw ORLEN] nale¿y skrêciæ w prawo w ul. Europejsk¹ [kierunek Kalisz - droga krajowa 
25]. Siedziba KMK-Klinkier znajduje siê ok. 500 m. dalej po lewej stronie [naprzeciw stacji paliw POLMAX].

Jad¹c z Turku drog¹ krajow¹ 72, nale¿y min¹æ Autostradê A2 [wêze³ KONIN-¯d¿ary]. Przez ok. 3,5 km nale¿y jechaæ prosto do 
Konina, na pierwszym skrzy¿owaniu ze œwiat³ami nale¿y skrêciæ w prawo w ulicê Europejsk¹, przy której 500 m.. dalej [kierunek 
Warszawa - droga krajowa 92] znajduje siê siedziba KMK-Klinkier.
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