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Nie byłoby Almusa, gdyby nie pewna uparta i pracowita rodzina, od 1997 rozwijająca wspólny biznes w niełatwej branży 
papierów higienicznych. Przez 20 lat zmieniło się wszystko, poza zawsze aktualną gwarancją wysokiej jakości, atmosferą 
współpracy i ambicją oferowania coraz lepszych produktów, odpowiadających rosnącym oczekiwaniom nabywców. To nasz 
przepis na sukces oraz powód do dumy.

Zaczynaliśmy w małym garażu od trzech pracowników 
i podstawowego produktu, jakim wówczas był szary papier 
toaletowy. Produkowaliśmy wtedy zaledwie kilkadziesiąt ton 
papieru rocznie. Dziś o naszych możliwościach świadczą 
liczby oraz ciągły rozwój: ponad 120 zatrudnionych, innowacy-
jne technologie do przetwórstwa papierów higienicznych, 
ok. 12 000 m2 powierzchni produkcyjnych i magazynowych. 
Aktualnie przetwarzamy 40 000 ton bibułki rocznie, a nasze 
moce przerobowe oraz zaawansowanie technologiczne stale 
rosną.

Od kilku lat działamy w nowoczesnym zakładzie, który stale 
rozbudowujemy, a naszym celem nadrzędnym jest poszerza-
nie zakresu działalności i ciągłe udoskonalanie oferty dla 
Klientów. Funkcjonujemy w oparciu o normy systemu 
zarządzania jakością BRC. Wysoka jakość i bezpieczeństwo 
potwierdzają posiadane przez nas różne certyfikaty. 
Aktualnie nasz zakład dysponuje najnowocześniejszymi 
na świecie innowacyjnymi liniami produkcyjnymi, a w oparciu 
o wdrażane przez nas autorskie rozwiązania technologiczne 
rozpoczęliśmy produkcję higienicznych wyrobów przemy-
słowych, które wyróżniają się najwyższą światową jakością 
oraz wyznaczają nowe trendy w produktach AFH.

W 2011 roku dla rynku konsumenckiego wprowadziliśmy nową ekskluzywną markę Almusso. Sukces, jaki osiągnęliśmy wprow-
adzając te produkty, zmotywował nas do uruchomienia kolejnych innowacji technologicznych, które wykorzystujemy przy produk-
cji higienicznych papierów przemysłowych. Specjalizując się w wielowarstwowych papierach toaletowych, ręcznikach, 
czyściwach, jak równie podkładach medycznych i produktach specjalnych, jako pierwsi oferujemy Państwu nowoczesne wyroby 
klasy PREMIUM w branży AFH. 

Nasza firma działa na rynku krajowym oraz zagranicznym (już 
na trzech kontynentach). Dostarczamy produkty m.in. 
do Czech, na Słowację, na Węgry, do Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Belgii a także do Chin i na Barbados. Dla 
naszych Klientów możemy dostarczyć zarówno produkty 
brandowe, jak również tworzyć marki własne pod indywidu-
alne zamówienie. We współpracy z partnerami biznesowymi 
dokładamy wszelkich starań, aby znaleźć idealne rozwiązanie 
zapewniające długotrwałe i owocne dla obu stron relacje 
biznesowe. 

Po ponad 20 latach nadal pozostajemy polską rodzinną firmą 
dbającą o Klientów, partnerów biznesowych oraz własnych 
pracowników.
Tej filozofii współpracy i wzajemnych korzyści, opartej na 
wytrwałej pracy i rozumieniu potrzeb i oczekiwań wszystkich 
stron, pozostajemy wierni i chcemy ją propagować wśród 
naszych Pracowników, Partnerów i Klientów.

Serdecznie zapraszamy!

Professional



Firma Almus z przyjemnością przedstawia Państwu papiery przemysłowe Almusso Professional, które powstały na najnowszych 
liniach produkcyjnych uruchomionych w 2018 r. Oferujemy produkty wyłącznie klasy PREMIUM, które produkujemy w oparciu 
o nasze autorskie całkowicie innowacyjne rozwiązania technologiczne. Dzięki wprowadzonym przez nas nowatorskim sposobom 
wytłaczania każdej warstwy z osobna nawet przy 4 warstwach  oraz specjalnej aplikacji kleju, możemy Państwu zaprezentować 
wyroby o bardzo wysokiej jakości i wszechstronnym zastosowaniu. Nasze produkty spełniają najwyższe unijne normy, a dzięki 
regularnie przeprowadzanym badaniom dermatologicznym, mikrobiologicznym i fizykochemicznym są w pełni bezpieczne 
w użytkowaniu.

Professional



papier toaletowy 
hotelowy 

WARSTWA
GŁADKA

tłoczenie
DEKORACYJNE

LAVA

tłoczenie
MICRO

100%
CELLULOSE FSC

TESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE
I ALERGOLOGICZNIE OBOJĘTNE pH

 pH

Przedstawiamy Państwu przemysłowe papiery 
toaletowe z serii PuraLine – Classic hotelowy 
oraz Jumbo, które powstały na naszych 
najnowszych liniach produkcyjnych.  
Oferujemy produkty klasy PREMIUM, które 
wytwarzamy w oparciu o nasze autorskie całkowicie 
innowacyjne rozwiązania technologiczne. 
Wprowadzone ulepszenia w zakresie wytłaczania 
każdej warstwy papieru osobno (także przy 
czterech warstwach), precyzyjnej aplikacji kleju 
oraz łączenia krawędzi wstęgi pozwalają nam 
otrzymać produkty o bardzo wysokiej jakości, 
przyjemnych w dotyku, przyjaznych w użytkowaniu 
i doskonałej wytrzymałości. Wszystkie papiery 
spełniają najwyższe unijne normy i posiadają 
szereg certyfikatów.

Papier toaletowy hotelowy Classic stworzyliśmy 
specjalnie dla gości hotelowych. Dzięki innowa-
cyjnym rozwiązaniom opartym o nasze autor-
skie technologie produkujemy rolki o najwyższej  
miękkości i wytrzymałości. 
Wszystkie papiery toaletowe w rolce na swojej 
wstędze mają wytłoczone specjalne punkty 
zmiękczające, które podnoszą walory użytkowe, 
a także klasyfikują produkt jako Premium.

Papiery toaletowe

6

Papier toaletowy STANDARD 15

2 9,5cm 8szt.13615m11,5cm

h

7

8 szt. opak.36 m2,43

OPAKOWANIE ZBIORCZE

kod
produktu
1010



Papier toaletowy COMFORT 15

3 9,5cm 8szt.13615m11,5cm

h

OPAKOWANIE ZBIORCZE

8 szt. opak.36 m2,43

8

kod
produktu
1011

Papier toaletowy PRESTIGE 25

3 9,5cm 8szt.22725m12,2cm

h 5 szt. opak.48 m2,43

OPAKOWANIE ZBIORCZE

9

kod
produktu
1012



100%
CELLULOSE FSC

TESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE
I ALERGOLOGICZNIE OBOJĘTNE pH

 pH

TO NOWA JAKOŚĆ PAPIERÓW TOALETOWYCH 
PRZEMYSŁOWYCH.

Pierwsi wynosimy produkt do rangi PREMIUM 
tworząc papier przemysłowy o najwyższych 
światowych walorach użytkowych. 
Jumbo PuraLine to śnieżnobiały papier toaletowy 
wyprodukowany z czystej wyselekcjonowanej 
celulozy o odpowiednio mocnych włóknach, 
dzięki czemu produkt jest mocny na zerwanie 
i jest również najdelikatniejszym produktem 
na rynku.

Wstęgi papieru przetwarzane są w nowoczesnej 
technologii, które tak jak w papierach hotelowych 
mają wytłoczone na powierzchni specjalne 
miejsca zmiękczające.

Szeroka gama rozmiarów daje możliwość 
zastosowania we wszystkich toaletach 
i łazienkach.

Papiery toaletowe

10

papier toaletowy 
przemysłowy

tłoczenie
DEKORACYJNE

LAVA

tłoczenie
MICRO

Papier toaletowy 2 warstwowy

economy

80

11

2 9cm 44480m18cm

h 12 szt. opak.48 m2,31

OPAKOWANIE ZBIORCZE

kod
produktu
2010



Papier toaletowy 2 warstwowy

100

12

2 9cm 555100m19cm

h 12 szt. opak.48 m2,31

OPAKOWANIE ZBIORCZE

kod
produktu
2011

Papier toaletowy 2 warstwowy

120

13

2 9cm 666120m19cm

h 12 szt. opak.48 m2,31

OPAKOWANIE ZBIORCZE

kod
produktu
2012



Papier toaletowy 2 warstwowy

140

14

2 9cm 777140m19cm

h 12 szt. opak.48 m2,31

OPAKOWANIE ZBIORCZE

kod
produktu
2013

Papier toaletowy 2 warstwowy

15

200

2 9cm 1111200m19cm

h 12 szt. opak.48 m2,31

OPAKOWANIE ZBIORCZE

kod
produktu
2014



6 szt. opak.80 m2,31

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Papier toaletowy 2 warstwowy

16

170

2 9cm 944170m24cm

h

kod
produktu
2015

6 szt. opak.48 m2,31

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Papier toaletowy 2 warstwowy

17

250

2 9cm 1388250m28cm

h

kod
produktu
2016



Papier toaletowy 3 warstwowy

Papiery toaletowe przemysłowe Almusso Professional 
wchodzą na wyższy poziom luksusu. Przedstawiamy rewo-
lucyjny produkt dla branży AFH. Doskonale miękki, puszysty, 
ale również mocny i wydajny papier toaletowy 3-warstwowy 
Jumbo, który stworzony jest z myślą o najbardziej wymaga-
jących klientach. Każda z trzech warstw papieru jest inaczej 
przetworzona. Dolna klasycznie tłoczona usztywnia, środkowa 
całkowicie gładka wzmacnia strukturę całej wstęgi, 
a zewnętrzna warstwa z eleganckim tłoczeniem i miejscami 
zmiękczającymi nadaje produktowi niezwykłych walorów 
użytkowych i wizualnych.
Tak stworzony produkt idealnie pasuje do lokali, w których 
ważna jest nie tylko jakość obsługi, ale również dbałość 
o szczegóły, co w przypadku papieru toaletowego będzie 
miłym uzupełnieniem.
Oferujemy Państwu produkt idealny o grubej wstędze i bardzo 
wydajny, ponieważ nie używa się na metry jak inne cienkie 
warstwy, tylko na listki, tak, jak w domu.

18

WARSTWA
GŁADKA

tłoczenie
DEKORACYJNE

LAVA

tłoczenie
MICRO

Papier toaletowy 3 warstwowy

19

100

3 9cm 555100m19cm

h 12 szt. opak.48 m2,31

OPAKOWANIE ZBIORCZE

kod
produktu
2018



20

100%
CELLULOSE FSC

TESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE
I ALERGOLOGICZNIE OBOJĘTNE pH

 pH

o różnych średnicach 
i długościach rolekręczniki

Ręczniki przemysłowe PuraLine MINI i MAXI 
wykonane są w 100% z czystej białej bibułki 
celulozowej. Dodatkowo biała perforowana 
tulejka oraz ozdobne romby z zewnętrznej 
strony wstęgi tworzą produkt bardzo 
elegancki.

Innowacyjny system klejenia warstw 
i specjalne tłoczenia sprawiają, że ręcznik 
wyróżnia się przede wszystkim niebywałą 
siłą na zerwanie na mokro i na sucho.

Podczas użytkowania ręcznik nie rozwarstwia 
się i nie pyli, dodatkowo jest bardzo wydajny. 
Zastosowana tulejka jest perfekcyjnie 
perforowana, a miejsce nacięcia zostało  
znaczone kolorową linią, co umożliwia 
łatwe, intuicyjne jej zerwanie i wyjęcie. 
To również pozwala swobodnie wyciągać 
od środka wstęgę papierowego ręcznika.

Ręczniki przemysłowe

tłoczenie
DEKORACYJNE

ROMBY

tłoczenie
MICRO

Ręcznik 2 warstwowy

40

21

OPAKOWANIE ZBIORCZE

opak.48 m2,4912 szt.

kod
produktu
3001

2 19,5cm 20040m14cm

h



Ręcznik 2 warstwowy

50

22

OPAKOWANIE ZBIORCZE

2 19,5cm 25050m14cm

h
opak.48 m2,4912 szt.

kod
produktu
3002

Ręcznik 2 warstwowy

65

23

OPAKOWANIE ZBIORCZE

2 19,5cm 32565m14cm

h
opak.48 m2,4912 szt.

kod
produktu
3003



Ręcznik 2 warstwowy

100

24

OPAKOWANIE ZBIORCZE

2 19,5cm 500100m19cm

h
opak.48 m2,496 szt.

kod
produktu
3004

Ręcznik 2 warstwowy

150

25

OPAKOWANIE ZBIORCZE

6 szt.

2 19,5cm 750150m19cm

h
opak.48 m2,49

kod
produktu
3005



kod
produktu
3006

Ręcznik 1 warstwowy

100

26

OPAKOWANIE ZBIORCZE

1 19,5cm 500100m14cm

h
opak.48 m2,4912 szt.

Ręcznik 1 warstwowy

280

27

OPAKOWANIE ZBIORCZE

6 szt.

1 19,5cm 1400280m19cm

h
opak.48 m2,49

kod
produktu
3007



100%
CELLULOSE FSC

TESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE
I ALERGOLOGICZNIE OBOJĘTNE pH

 pH

Ręczniki MATIC to linia dwóch produktów 
wykonanych z 100% celulozy o najdłuższych 
włóknach.

Wyróżniają się wysoką gramaturą i niebywałą 
siłą na rozdarcie na mokro i sucho.

Specjalne tłoczenie i klejenie warstw papieru 
pod odpowiednim kątem sprawiło, że wstęga 
ręcznika komfortowo wyciąga się z dozow-
ników mechanicznych i automatycznych 
także mokrymi rękami.
Odpowiednia szerokość rolki sprawia, 
że produkt nadaje się do większości dozow-
ników dostępnych na rynku. 
Zastosowano białą grubą tulejkę o grama-
turze ścianki 700g/m2. 

Każda rolka jest zapakowana osobno 
w folię z kolorowym nadrukiem, a następnie 
w opakowanie zbiorcze po 6 i 10 rolek.

Ręcznik Matic ręcznik
przemysłowy

28

tłoczenie
DEKORACYJNE

ROMBY

tłoczenie
MICRO

Profesjonalny dwuwarstwowy biały ręcznik MATIC to idealny 
produkt do automatycznych i mechanicznych dozowników.
Wstęga nie jest perforowana więc wybór długości listka 
można dowolnie regulować, a odpowiednia średnica tulejki 
oraz szerokość rolki umożliwiają aplikację ręcznika do większo-
ści dozowników.

Odpowiednio wysoka gramatura, specjalne dekoracyjne 
tłoczenie oraz klejenie warstw sprawiają, że ręcznik jest 
bardzo wytrzymały i chłonny. 

29



Ręcznik 2 warstwowy

100

30

OPAKOWANIE ZBIORCZE

2 20,7cm 100m16cm

opak.44 m2,4310 szt.h

1szt.

kod
produktu
6001

Ręcznik 2 warstwowy

140

31

OPAKOWANIE ZBIORCZE

6 szt.

2 20,7cm 100m18,5cm

opak.44 m2,43h

1szt.

kod
produktu
6002



100%
CELLULOSE FSC

TESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE
I ALERGOLOGICZNIE OBOJĘTNE pH

 pH

Jednorazowe ręczniki fryzjerskie Lavare 
HairLine to produkty ze 100% celulozy 
z bardzo eleganckim tłoczeniem Quadrat, 
które oprócz walorów dekoracyjnych wyróżnia 
się niebywałą siłą na rozdarcie na mokro 
i sucho. Zastosowana odpowiednia dla tego 
typu produktu  mieszanka włókien powoduje, 
że ręcznik ten ma doskonałe właściwości 
absorbujące wodę. Podwójna warstwa wstęgi 
oraz specjalna aplikacja kleju zapewniają 
niezwykłą wytrzymałość.

Ręcznik został tak stworzony, by można było 
używać go na dwa sposoby. Klasycznie odwijając 
od zewnątrz, ale także w wygodny sposób 
od środka. Dzięki innowacyjnemu otwieraniu 
opakowania jednostkowego, które zostało 
sperforowane, w łatwy sposób oderwiemy 
górę folii, a dodatkowo zrywając perforowaną 
tulejkę możemy wyciągać wstęgę od środka. 
Rolka pozostaje w opakowaniu, które zabezpiecza 
ręcznik od dołu i z boku przed zamoczeniem 
i zabrudzeniem.

Ręczniki fryzjerskie ręczniki fryzjerskie

tłoczenie
MICRO

tłoczenie
DEKORACYJNE

QUADRAT

32

Nasze produkty spełniają najwyższe unijne normy i są 
w pełni bezpieczne w użytkowaniu. Ręczniki fryzjerskie 
Lavare mają obojętne pH, nie powodują podrażnień i są 
neutralne dla włosów i skóry. Doskonale sprawdzą się 
zarówno w zakładach fryzjerskich do osuszania włosów, 
w salonach kosmetycznych do wycierania twarzy i ciała, 
jako podkład przy manicure czy pedicure, w solariach do 
oczyszczania łóżek, a także w wielu czynnościach 
porządkowych w w/w zakładach.

33



Ręcznik fryzjerski 2 warstwowy

150

34

2 24cm 1szt.500150m24cm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

opak.54 m2,312 szt.h

kod
produktu
5001

MEGA CHŁONNY

Ręcznik fryzjerski 2 warstwowy

200

35

2 27cm 1szt.666200m28cm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

opak.48 m2,312 szt.h

kod
produktu
5002



100%
CELLULOSE FSC

TESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE
I ALERGOLOGICZNIE OBOJĘTNE pH

 pH

czyściwa
przemysłowe

Produkty SERWIS to czyściwa przemysłowe 
z linii PuraLine wykonane w 100% z celulozy 
o specjalnej mieszance.

Dzięki zastosowanej naszej autorskiej 
technologii tłoczenia papieru przez 4 stalo-
we wałki gofrujące uzyskaliśmy produkt 
wyjątkowy pod względem właściwości 
użytkowych, ale także wizualnych.

Perfekcyjny system klejenia warstw w połą-
czeniu z odpowiednim gofrowaniem papieru 
sprawiły, że produkt jest bardzo mocny. 
Ważną cechą czyściwa jest to, że nie pyli 
podczas użytkowania i ma zastosowanie 
w wielu wymagających czynnościach 
porządkowych.

Podobnie jak ręczniki przemysłowe czyściwo 
SERWIS ma białą, ale jeszcze grubszą 
i mocniejsza tulejkę, oraz ozdobne romby 
z zewnętrznej strony wstęgi, które tworzą 
produkt wizualnie bardzo elegancki.

Czyściwa przemysłowe

36

tłoczenie
DEKORACYJNE

ROMBY

tłoczenie
MICRO

37

150
Czyściwo 2 warstwoweCzyściwo 2 warstwowe

OPAKOWANIE ZBIORCZE

2 24cm 500150m23,5cm

h
opak.90 m2,312 szt.

kod
produktu
4000



38

200
Czyściwo 2 warstwoweCzyściwo 2 warstwowe

OPAKOWANIE ZBIORCZE

2 24cm 666200m26cm

h
opak.54 m2,312 szt.

kod
produktu
4001

39

250
Czyściwo 2 warstwoweCzyściwo 2 warstwowe

OPAKOWANIE ZBIORCZE

2 24cm 833250m28cm

h
opak.54 m2,312 szt.

kod
produktu
4002



40

500
Czyściwo 2 warstwoweCzyściwo 2 warstwowe

OPAKOWANIE ZBIORCZE

2 24cm 1666500m30cm

h
opak.54 m2,311 szt.

kod
produktu
4003

41

700
Czyściwo 2 warstwoweCzyściwo 2 warstwowe

OPAKOWANIE ZBIORCZE

2 24cm 2333700m35cm

h
opak.54 m2,311 szt.

kod
produktu
4004



100%
CELLULOSE FSC

TESTOWANY
DERMATOLOGICZNIE
I ALERGOLOGICZNIE OBOJĘTNE pH

 pH

Jednorazowe PODKŁADY MEDYCZNE 
wykonane są ze 100% celulozy. Połączenie 
nowoczesnej technologii i jakości celulozy 
pozwoliło uzyskać produkt o znakomitej 
wytrzymałości i chłonności.
Podkłady są regularnie poddawane badaniom 
dermatologicznym, mikrobiologicznym 
i fizykochemicznym  i są w pełni bezpieczne 
w użytkowaniu. Obojętne pH sprawia, 
że są neutralne dla skóry, higieniczne i nie 
powodują podrażnień.
W ofercie posiadamy podkłady 1- i 2-war-
stwowe nawinięte na rolkę, które posiadają 
perforację w celu łatwego oderwania 
poszczególnych kawałków. Dzięki szerokiej 
gamie rozmiarów znajdują wiele zastosowań 
w gabinetach medycznych, szpitalach, 
salonach kosmetycznych, salonach masażu 
i SPA.
Jednorazowe Podkłady medyczne mają 
deklarację wyrobu medycznego i objęte są 
8% podatkiem VAT.

Podkłady medyczne

MEDIC  Line
Antiseptic

podkłady
medyczne

1

2

42

tłoczenie
MICRO

tłoczenie
DEKORACYJNE

ROMBY

2  Podkłady medyczne 2 warstwowe

MEDIC  Line
Antiseptic

43

W dwuwarstwowych podkładach medycznych zastosowano 
specjalną aplikację kleju oraz tłoczenia warstw, dzięki 
czemu produkt ten wyróżnia się dużą wytrzymałością 
i wysokim współczynnikiem absorbcji cieczy. 
Optymalnie dopasowana rozmiarowo rolka i perforacja 
zapewniają wygodę użytkowania produktu oraz szeroki 
zakres zastosowania. 



50x50
Podkłady medyczne 2 warstwowe

MEDIC  

44

2 50cm 1szt.13150m13,5cm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

opak.24 m2,15h 9 szt.

kod
produktu
7003

45

50x80
Podkłady medyczne 2 warstwowe

MEDIC  

2 50cm 1szt.21080m13,5cm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

opak.24 m2,15h 9 szt.

kod
produktu
7004



60x50
Podkłady medyczne 2 warstwowe

MEDIC  

46

2 60cm 1szt.13150m13,5cm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

opak.24 m2,55h 9 szt.

kod
produktu
7005

47

60x80
Podkłady medyczne 2 warstwowe

MEDIC  

2 60cm 1szt.21080m13,5cm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

opak.24 m2,55h 9 szt.

kod
produktu
7006



48

Podkłady 1-warstowe zostały stworzone z myślą o najwyższej 
wydajności. Wstęga papieru jest mocna i wodotrwała, 
a perforacja, która dzieli wstęgę podkładu na listki o długości 
180 cm, umożliwia komfortowe używanie produktu bez 
obaw, że listek wstęgi zerwie się w połowie na perforacji. 
Jest to produkt bardzo wydajny i ekonomicznie najbardziej 
opłacalny w użytkowaniu.

1  Podkłady medyczne 1 warstwowe

MEDIC  Line
Antiseptic

49

50x100
Podkłady medyczne 1 warstwowe

MEDIC  

60x100
Podkłady medyczne 1 warstwowe

MEDIC  

1 50cm 1szt.55100m13,5cm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

opak.24 m2,15h 9 szt.

1 60cm 1szt.55100m13,5cm

OPAKOWANIE ZBIORCZE

opak.24 m2,55h 9 szt.

kod
produktu
7001

kod
produktu
7002



Średnica od 90 do 160 mm 

Wzory gofrowania

Romby

Quadrat Lava

Lemon

Gwiazdy

Misie Motylki

Serca

Średnica od 120 do 350 mm 
                                                        w ciągu ostatnich lat 
                                                                zrealizowała szereg
                                                                     projektów badawczych 
i inwestycyjnych, które pozwoliły jej poszerzyć i udoskonalić 
ofertę w zakresie papierów higienicznych. 

Dziś wszystkie nasze produkty powstają w oparciu o najno-
wocześniejsze w skali świata technologie. Pracujemy 
wyłącznie na urządzeniach najlepszych producentów maszyn 
we Włoszech.

W odniesieniu do papierów przemysłowych, Almus opracował 
autorskie, innowacyjne rozwiązania, które znacząco zmieniły 
sposób wytwarzania papierów higienicznych. Wprowadzone 
innowacje pozwalają wytłaczać każdą z warstw papieru 
(nawet przy pięciu warstwach) niezależnie, a następnie
bardzo precyzyjnie łączyć je ze sobą w jedną spójną wstęgę. 

Dzięki temu produkty zyskują na chłonności, a jednocześnie 
są dużo mocniejsze i odporniejsze na zerwanie, co czyni 
je wyjątkowo praktycznymi w użyciu.

Technologia nanoszenia specjalnych punktów zmiękczających 
(z możliwością dodania balsamu) pozwala uzupełnić klasyczną 
funkcję ścierającą papieru z funkcją kojąco-łagodzącą. 
Skutkuje to wyczuwalnym zwiększeniem komfortu korzystania 
z papierów higienicznych.

Opracowane przez nas rozwiązania pozwalają osiągać 
bardzo szeroki zakres parametrów rolek, a bardzo precyzyjna 
koordynacja wszystkich etapów pracy maszyny pozwala 
utrzymywać najwyższy poziom jakości i estetyki produktu 
łącznie z innowacyjnym pakowaniem produktów przemysło-
wych.

Firma ALMUS

Nasze technologie



Dziękujemy za poświęcony czas przez Państwa na zapoznanie 
się z naszym katalogiem. Mamy nadzieję, że prezentowane 
w nim produkty Almusso Professional znalazły uznanie 
w Państwa opinii i spełniły Wasze oczekiwania. 

Służymy wszelką informacją i szczegółową prezentacją naszej 
oferty pod telefonami i adresami umieszczonymi na ostatniej 
stronie katalogu. Zachęcamy do odwiedzenia strony 
www.almus.pl gdzie można obejrzeć całe nasze portfolio, 
również produktów dla rynku konsumenckiego.

Jesteśmy przekonani, że nawiązanie współpracy z firmą 
Almus przyniesie satysfakcjonujące korzyści obu stronom. 
Prawdopodobnie gdy zadzwonisz, będziemy mogli zapropo-
nować jeszcze więcej, niż prezentujemy w tej publikacji. 
Nasza Firma bowiem ciągle się rozwija i poszerza ofertę 
odpowiadającą rosnącym wymaganiom rynku. Bardzo 
szybko udowodnimy w praktyce nasz profesjonalizm, jakość 
produktów i obsługę biznesową.

Dziękujemy i zapraszamy

Licząc na Państwa zaufanie,
pozostajemy z szacunkiem

Rodzina Starnawskich

Dobra Marka 2013 Dobra Marka 2014 Laur Małopolski Laureat Nagrody
Gospodarczej
Prezydenta RP

Innowacyjne produkty klasy
PREMIUM

dla profesjonalistów

Professional



Z uwagi na ciągły rozwój produktu, tolerancja parametrów może wynosić +/- 5%.

Kod
produktu

Nazwa produktu
ilość

warstw 

gramatura
bibułki

[g/m2] 

ilość
listków
[szt.] 

długość
listka
[m]  

szerokość
rolki
[m] 

średnica
zewnętrzna

rolki
[mm] 

średnica
wewnętrzna

tulejki
[mm] 

papiery
hotelowe 

ręczniki matic

reczniki fryzjerskie

czyściwa
przemysłowe 

papiery
przemysłowe

do dozowników 

podkłady
medyczne

ręczniki
przemysłowe

Tabela ze specyfikacją produktów

8 1011 CLASSIC COMFORT 15 3 3x15 136 0,11 15 0,095 115 38

9 1012 CLASSIC PRESTIGE 25 3 3x15 227 0,11 25 0,095 122 38

21 3001 MINI 40 2 2x17,5 200 0,20 40 0,195 140 60

22 3002 MINI 50 2 2x17,5 250 0,20 50 0,195 140 60

23 3003 MINI 65 2 2x17,5 325 0,20 65 0,195 140 60

24 3004 MAXI 100 2 2x17,5 500 0,20 100 0,195 190 60

25 3005 MAXI 150 2 2x17,5 750 0,20 150 0,195 190 60

26 3006 MINI 100 1 1x25 500 0,20 100 0,195 140 60

27 3007 MAXI 280 1 1x25 1400 0,20 280 0,195 190 60

30 6001 MATIC 100 2 2x21 brak brak 100 0,207 160 38

34 5001 LAVARE 150 2 2x17,5 500 0,30 150 0,24 240 60

35 5002 LAVARE 200 2 2X21 666 0,30 200 0,27 280 60

37 4000 SERWIS 150 2 2X17,5 500 0,30 150 0,24 235 60

38 4001 SERWIS 200 2 2X17,5 666 0,30 200 0,24 260 60

39 4002 SERWIS 250 2 2X17,5 833 0,30 250 0,24 280 60

40 4003 SERWIS 500 2 2X17,5 1666 0,30 500 0,24 300 60

41 4004 SERWIS 700 2 2X17,5 2333 0,30 700 0,24 350 60

7001 MEDIC  50X100 1 1x25 55 1,80 100 0,50 135 3849

7002 MEDIC  60X100 1 1x25 55 1,80 100 0,60 135 3849

11 2010 JUMBO 80 2 2x16 444 0,18 80 0,090 180 60

12 2011 JUMBO 100 2 2x16 555 0,18 100 0,090 190 60

13 2012 JUMBO 120 2 2x16 666 0,18 120 0,090 190 60

14 2013 JUMBO 140 2 2x16 777 0,18 140 0,090 190 60

15 2014 JUMBO 200 2 2x16 1111 0,18 200 0,090 190 60

19 2018 JUMBO 100 3 3x15 555 0,18 100 0,090 190 60

16 2015 JUMBO 170 2 2x16 944 0,18 170 0,090 240 60

17 2016 JUMBO 250 2 2x16 1388 0,18 250 0,090 280 60

44 7003 MEDIC  50X50 2 2x17,5 131 0,38 50 0,50 135 38

45 7004 MEDIC  50X80 2 2x17,5 210 0,38 80 0,50 135 38

46 7005 MEDIC  60X50 2 2x17,5 131 0,38 50 0,60 135 38

47 7006 MEDIC  60X80 2 2x17,5 210 0,38 80 0,60 135 38

długość
rolki
[m]

31 6002 MATIC 140 2 2x21 brak 140 0,207 185 38brak

7 1010 CLASSIC STANDARD 15 2 2x16 136 0,11 0,095 115 3815

Strona
w katalogu

Rodzaj produktu

Z uwagi na ciągły rozwój produktu, tolerancja parametrów może wynosić +/- 5%.

ilość opak. jedn.
w opak. zbiorczym

[szt.]

ilość rolek 
w opak. zbiorczym

[szt.]

ilość rolek w opak.
jednostkowym

[szt.]

ilość opak.
zbiorczych na warstwie

[szt.]

ilość warstw
na palecie

[szt.]

ilość opak. 
zbiorczych na palecie

[szt.]

Tabela ze specyfikacją produktów

8 64nie 8 3 12 36 2304

5 40nie 8 4 12 48 1920

tak 4 12 4812 576

tak 4 12 4812 576

tak 4 12 4812 576

tak 4 12 486 288

tak 4 12 486 288

tak 4 12 4812 576

tak 4 12 486 288

10 10nie 1 4 11 44 440

2tak 1 62 9 54 108

2 2tak 1 6 8 48 96

2nie 10 9 90 180

2nie 6 9 54 108

2nie 6 9 54 108

1nie 6 9 54 54

1nie 6 9 54 54

9 9nie 1 6 4 24 216

9 9nie 1 6 4 24 216

nie 4 12 4812 576

nie 4 12 4812 576

nie 4 12 4812 576

nie 4 12 4812 576

nie 4 12 4812 576

nie 4 12 4812 576

nie 10 8 806 480

nie 66 8 48 288

9 9nie 1 6 4 24 216

9 9nie 1 6 4 24 216

9 9nie 1 6 4 24 216

9 9nie 1 6 4 24 216

perforacja
tulejki 

6 6nie 1 4 11 44 264

8 64nie 8 3 12 36 2304

ilość rolek
na palecie

[szt.]



PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE

ALMUS SP. Z O.O.
ul. Poniatowskiego 50-50a

32-090 Słomniki
POLSKA

tel: +48 12 388 07 40-41
fax: +48 12 388 16 77

www.almus.pl

DYSTRYBUTOR


