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Firma KMS GLOBAL działa w sektorze specjalistycznych czyściw 
przemysłowych, celulozowych i włókninowych, skierowanych do 
każdej gałęzi przemysłu. Produkowane przez nas czyściwa są wyso-
kiej jakości , skuteczne i bardzo funkcjonalne. Każde oferowane przez 
nas czyściwo przemysłowe wyróżnia się bardzo dobrą chłonnością 
oraz utrzymuje swoje parametry przez dłuższy czas. Ponadto dostęp-
ne u nas czyściwa przemysłowe nie pylą, a także nie pozostawiają 
nieestetycznych smug na czyszczonych powierzchniach. Największą 
korzyścią jaka płynie przy współpracy z nami to możliwość dopaso-
wania parametrów technicznych (długość, wysokości rolek, wielkości 
listków), bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo oraz konku-
rencyjne dostawy.

Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klienta w związku z po-
wyższym świadczymy usługi komplementarnie. Zajmujemy się 
również dystrybucją produktów niezbędnych do utrzymania 
czystości w fi rmie.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. 

www.kms-global.eu

biuro@kmsglobal.eu

Tel. 616530930, 602562609, 881911335, 881918607, 604297208

DOPASOWANIE CZYŚCIW DO POTRZEB KLIENTA,

MINIMALIZACJA KOSZTÓW, TERMINOWOŚĆ DOSTAW,
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GL 400
Czyściwo przemysłowe specjalistyczne GL 400 
to najwyższej jakości czyściwo przeznaczone 
do bardzo precyzyjnych prac. Dzięki odpo-
wiedniemu dobraniu i skomponowaniu z włó-
kien poliestrowych oraz celulozy nadaje się do 
zastosowania w miejscach, gdzie wymagane 
jest zachowanie wysokiego poziomu higieny 
produkcji i pracy. Wykorzystywane w zakła-
dach, gdzie zwraca się szczególna uwagę na 
ekonomikę i całkowitą eksploatację materiałów 
pomocniczych. Specjalna struktura powierzchni 
czyściwa pozwala na szybkie i dokładne zbie-
ranie i usuwanie zabrudzeń pochodzenia or-
ganicznego oraz powstałego w czasie procesu 
technologicznego. Elastyczny materiał ułatwia 
czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Czyści-
wo to jest bardzo wytrzymałe, a zarazem mięk-
kie i elastyczne. Posiada atest na bezpyłowość, 
co jest jego kolejnym atutem.

GL 021
Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe GL 
021   to bardzo mocne, wytrzymałe i chłonne 
czyściwo non-woven. Dzięki porowatej struk-
turze chłonie bardzo duże ilości różnych cieczy 
bez względu na ich gęstość czy strukturę. Do-
skonałe czyściwo dla wszystkich segmentów 
przemysłu. Odpowiednie w zakładach, gdzie 
zwraca się szczególną uwagę na ekonomikę i 
całkowite wykorzystanie materiałów pomocni-
czych. Elastyczny materiał ułatwia czyszczenie 
trudno dostępnych miejsc. Specjalna struktura 
powierzchni czyściwa pozwala na szybkie i do-
kładne zbieranie, usuwanie zabrudzeń pocho-
dzenia organicznego oraz powstałego w czasie 
procesu technologicznego. Czyściwo GL 021  nie 
zawiera celulozy, przez co może być wykorzy-
stywane wielokrotnie w procesach pomocni-
czych utrzymania reżimu technologicznego.

KOLOR

LICZBA LISTKÓW: 385

SZEROKOŚĆ: 30 cm

DŁUGOŚĆ LISTKA: 39 cm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 150 m

SKŁAD:
55% celuloza
45% poliester

KOLOR

LICZBA LISTKÓW: 385 

SZEROKOŚĆ: 31 cm 

DŁUGOŚĆ LISTKA: 39 cm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 117 m

Karton: 100 szt./30x40 cm

SKŁAD:
70% wiskoza
30% poliester

BOGATY ASORTYMENT, PROFESJONALNE DORADZTWO,

ELASTYCZNOŚĆ W DOBORZE PRODUKTÓW.
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GL 500 Turkus 
GL 501 Biały
Czyściwo przemysłowe specjalistyczne 
GL  500/GL 501 odpowiednio dobrane i skom-
ponowane z włókien poliestrowych oraz celu-
lozy dzięki czemu nadaje się do zastosowania 
w zakładach, gdzie wymagane jest zachowanie 
wysokiego poziomu higieny produkcji i pracy. W 
zakładach, gdzie zwraca się szczególna uwagę 
na ekonomikę i całkowite wykorzystanie ma-
teriałów pomocniczych. Specjalna struktura 
powierzchni czyściwa pozwala na szybkie oraz 
dokładne zbieranie i  usuwanie zabrudzeń po-
chodzenia organicznego oraz powstałego w 
czasie procesu technologicznego. Elastyczny 
materiał ułatwia czyszczenie trudno dostęp-
nych miejsc.

GL 043
Czyściwo przemysłowe specjalistyczne GL 043 
odpowiednio dobrane i skomponowane z 
włókien poliestrowych i celulozy dzięki czemu 
nadaje się do zastosowania w zakładach gdzie 
wymagane jest zachowanie wysokiego pozio-
mu higieny. Bardzo dobrze nadaję się do osu-
szania powierzchni dzięki wysokiemu współ-
czynnikowi absorpcji. Jedna strona listka jest 
gładka, natomiast druga szorstka, pozwalająca 
na zbieranie zaschniętych zabrudzeń. Stoso-
wane w branżach: spożywczej, elektrycznej, 
samochodowej, lakierniczej, farmaceutycznej, 
laboratoryjnej.

KOLOR

LICZBA LISTKÓW: 385

SZEROKOŚĆ: 30 cm

DŁUGOŚĆ LISTKA: 39 cm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 150 m

SKŁAD:
55% celuloza
45% poliester

KOLOR

LICZBA LISTKÓW: 385 

SZEROKOŚĆ: 30 cm 

DŁUGOŚĆ LISTKA: 39 cm

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 150 m

SKŁAD:
55% celuloza
45% poliester

DOPASOWANIE CZYŚCIW DO POTRZEB KLIENTA,

MINIMALIZACJA KOSZTÓW, TERMINOWOŚĆ DOSTAW,
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Ręczniki 
TAD COMFORT
Polecamy jednowarstwowy ręcznik celulozowy 
przeznaczony do dozowników automatycznych 
typu Kimberly Clark, Tork itp. Dzięki specjalnej 
technologii klejenia ręcznik jest wytrzymały, 
chłonny i niezwykle wydajny. 

Papier toaletowy
W naszym asortymencie posiadamy bardzo 
szeroki wachlarz papieru toaletowego. Dostęp-
ny jest w różnych wielkościach, kolorach i war-
stwach, w zależności od zapotrzebowania.

Czyściwa 
celulozowe
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 
Klientów w swoim asortymencie posiada-
my wiele mocnych, wytrzymałych a zarazem 
miękkich i chłonnych czyściw celulozowych o 
szerokim spektrum zastosowania. Parametry 
naszych produktów dostosowujemy bezpo-
średnio do potrzeb odbiorcy.

KOLOR

LICZBA WARSTW: 1

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 
300 m

ŚREDNICA ROLKI: 19CM

Pakowany po 6 sztuk

KOLOR

LICZBA WARSTW: 1-3

LICZBA LISTKÓW: 
od 100 do 700

Papier toaletowy mały

Papier toaletowy typu gigant

KOLOR

LICZBA WARSTW: 1-3

LICZBA LISTKÓW: 
od 400 do 1500

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 
od 160 do 1000 m

SZEROKOŚĆ:  od 20 do 38 cm 

JEŚLI INTERESUJE CIĘ RĘCZNIK O INNYCH PARAMETRACH SKONTAKTUJ SIĘ Z 
NAMI. DOSTOSUJEMY PRODUKT DO TWOICH POTRZEB. 

Posiadamy 1, 2, 3-warstwowe ręczniki w różnych kolorach i rozmiarach od 72 do 
285 m.

BOGATY ASORTYMENT, PROFESJONALNE DORADZTWO,

ELASTYCZNOŚĆ W DOBORZE PRODUKTÓW.
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POJEMNIKI do 
papieru toaletowego
W ofercie posiadamy pojemniki na papier toa-
letowy, które znajdą zastosowanie w różnego 
rodzaju toaletach ogólnodostępnych o małym 
i dużym natężeniu.

STOJĄCY STOJAK 
na czyściwo
Stabilny stojak wykonany ze stali nierdzewnej 
przystosowany do każdego rodzaju czyściw.

WISZĄCY STOJAK  
na czyściwo
Wiszący podajnik do czyściwa, dzięki któremu 
zyskasz więcej wolnej przestrzeni. Wykonany ze 
stali  nierdzewnej. 

DOZOWNIKI do 
ręczników
W ofercie posiadamy szeroki wybór dozowni-
ków do wszystkich dostępnych na rynku ręcz-
ników, przeznaczone do  gastronomii, przemy-
słu spożywczego, a w szczególności do toalet o 
średnim i dużym natężeniu ruchu.

DOPASOWANIE CZYŚCIW DO POTRZEB KLIENTA,

MINIMALIZACJA KOSZTÓW, TERMINOWOŚĆ DOSTAW,
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PROFESSIONAL 
WINDOW CLOTH
Bardzo mocne czyściwo w stanie suchym i 
mokrym, idealnie wchłaniające  i usuwające 
zabrudzenia o wysokim  stopniu absorpcji. Ni-
skopylne, nie rysuje czyszczonej powierzchni 
oraz odporne na rozdarcia.Dobrze współpra-
cuje z rozpuszczalnikami.Miejsce zastosowania: 
zakłady farmaceutyczne, przemysł medyczny, 
przemysł elektroniczny, przemysł ciężki, lekki 
i lakiernie.

WINDOW 
CLEANER PRO
Płynny środek do mycia szyb, luster, płytek 
ceramicznych, laminatów meblowych, po-
wierzchni ceramicznych i emaliowanych, szyb-
ko schnący, nie pozostawiający smug.

ME SOLUTION
Preparat wygładzający i ułatwiający pracę z na-
rzędziami usuwającymi nadmiar silikonu mon-
tażowego z okien.

SPECYFIKA PRODUKTU: 

wiaderko 

LICZBA LISTKÓW: 128

WYSOKOŚĆ: 17 cm 

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 50 m

SPECYFIKA PRODUKTU: 

10 l 

0,5 l

SPECYFIKA PRODUKTU:

25 l 

0,5 l

BOGATY ASORTYMENT, PROFESJONALNE DORADZTWO,

ELASTYCZNOŚĆ W DOBORZE PRODUKTÓW.
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CLEAN UDDERS
To delikatne chusteczki wykonane z wysokiej jakości włókniny przeznaczone do pielęgnacji wy-
mion krów mlecznych. Nasączone roztworem środka dezynfekcyjnego, o szerokim spektrum 
antybakteryjnym. Miejscowe zastosowanie naturalnego wodnego roztworu kwasu mlekowego 
na skórę strzyków i okolic wymienia stanowi prosty i skuteczny zabieg pielęgnacyjno-odkaża-
jący. Przetarcie wymienia chusteczką stanowi obniżenie pH naskórka strzyków i powstania nie-
sprzyjających warunków dla życia i rozwoju drobnoustrojów, co w dalszym efekcie zmniejsza 
na powierzchni strzyków liczbę bakterii. Zawarty w składzie kwas mlekowy wykazuje łagodne 
właściwości keratolityczne. 

Stosując nasze czyściwo oszczędzasz czas, dbasz o stan zdrowotny wymion a także podnosisz 
wydajność i jakość mleka.

Produkt zapakowany jest w ekonomiczne polipropylenowe szczelnie zamykane wiadra. We-
wnątrz, których znajduje się 800 nasączonych ściereczek w wymiarze 25cmx25cm.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz. 

www.kms-global.eu

biuro@kmsglobal.eu

Tel. 616530930, 602562609, 881911335, 881918607, 604297208


