
oferta handlowa



K&M Grupa sp. z o.o. to czołowy polski 

producent i dostawca worków do odku-

rzaczy domowych oraz profesjonalnych. 

Współpracuje z wieloma sieciami handlo-

wymi, zarówno w kraju, jak i na rynkach 

europejskich. 

Firma produkuje ponad 450 typów wor-

ków do kilkunastu tysięcy modeli odkurza-

czy. K&M postrzegana jest jako wiarygodny 

partner biznesowy, otrzymała wiele wyróż-

nień i certyfikatów. Firma jest właścicielem 

kilku patentów na unikatowe rozwiązania 

techniczne.



01 ZDROWE POWIETRZE
pochłaniacze wilgoci i nieprzyjemnych zapachów 
do pomieszczeń, samochodów oraz obuwia

INDEKS

CZYSTA KUCHNIA 
płyny do czyszczenia płyt, filtry do okapów 
kuchennych oraz odkamieniacze

PRALKA  
mata antywibracyjna oraz pochłaniacz wilgoci  
i nieprzyjemnych zapachów 

LODÓWKA  
pochłaniacze zapachów oraz środki czyszczące

ZMYWARKA  
tabletki do zmywarek, nabłyszczacz  
i sól ochronna do zmywarek

ŻELAZKO  
wody zapachowe i środki do czyszczenia żelazek

PODŁOGA  
akcesoria do odkurzaczy: 
worki, ssawki, środki zapachowe
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OFERTA HANDLOWA



HumiStop MAXI
pochłaniacz wilgoci

AK 101 HumiStop
pochłaniacz wilgoci

30 m2

01 ZDROWE POWIETRZE

18 m2

3

Zastosowanie pochłania-
cza HumiStop pozwala 
utrzymać poziom wilgoci 
na odpowiednim poziomie 
w pomieszczeniach, elimi-
nując przy tym nieprzy-
jemne zapachy stęchlizny, 
pleśni, dymu tytoniowego 
i tłuszczu kuchennego. Za-
pobiega również korozji 
przedmiotów metalowych.

działa bez użycia prądu skuteczny przez 3 miesiące

wymienny wkładkontroluje wilgotność działa po kilku dniach

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl



działa bez użycia prądu skuteczny przez 3 miesiące

wymienny wkładkontroluje wilgotność działa po kilku dniach

3

AK 101.1 
wkład do pochłaniacza wilgoci

18 m2

Zapasowy wkład do pochłaniacza wilgoci AK101. Zastosowanie po-
chłaniacza HumiStop pozwala utrzymać wilgotność na odpowiednim 
poziomie w pomieszczeniach, eliminując przy tym nieprzyjemne za-
pachy stęchlizny, pleśni, dymu tytoniowego i tłuszczu kuchennego. 
Zapobiega również korozji przedmiotów metalowych.

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl



AK 102 AutoDry
pochłaniacz wilgoci

WaterOff
pochłaniacz wilgoci

zabezpiecza przed 
rozwojem grzybów i pleśni

wielokrotnego użytku

zapobiega parowaniu szyb do wszystkich środków 
transportu

działa bez użycia prądu
niweluje nadmierną 
wilgoć

pochłania przykre zapachy

skuteczny przez 3 miesiące3

nie wysusza powietrza

bezpieczny w stosowaniu

AutoDry to nowy produkt przeznaczony do zwal-
czania wilgoci w samochodach. Łatwe zastosowanie 
sprawia, że walka z zaparowanymi szybami staje się 
mniej uciążliwa, a problem ten można całkowicie wy-
eliminować. 

400g

250g

24

silika
gel

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl



AK 103 DryBoots
pochłaniacz wilgoci do butów

zabezpiecza przed 
rozwojem grzybów i pleśni

wielokrotnego użytku

do sprzętu sportowego chroni obuwie

działa bez użycia prądu

niweluje nadmierną 
wilgoć

pochłania przykre zapachy

skuteczny przez 3 miesiące3

nie wysusza powietrza

bezpieczny w stosowaniu

Pochłaniacz DryBoots pozwala łatwo i wygodnie wyeliminować z butów 
wilgoć i nieprzyjemny zapach. Dzięki zastosowaniu środka absorbujące-
go produkt pochłania nieprzyjemną woń, przyczyniając się do poprawy 
komfortu użytkowania butów i wydłużając ich żywotność.

2 ×
100g

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl



AK 155 Air Bom
nawilżacz powietrza

wielokrotnego użytku

działa bez użycia prądu

nie wysusza powietrzabezpieczny w stosowaniu

Okres grzewczy dla wielu osób 
oznacza problemy z podraż-
nionymi śluzówkami i drogami 
oddechowymi spowodowane 
wysuszonym powietrzem. 
Z naszym nawilżaczem Air Bom 
przywrócisz optymalną wilgoć 
w swoim domu i zapomnisz  
o kłopotach ze zdrowiem.

0,5 l



AK 107 
płyn do czyszczenia 
płyt ceramicznych

neutralny 
dla środowiska

skuteczny w działaniu
wysoka 
wydajność

wygodny dozownik
pozostawia świeży 
zapach

bezpieczny 
w stosowaniu

Płyn do czyszczenia kuchennych 
płyt ceramicznych i indukcyjnych. 
Doskonale usuwa wszelkie zanie-
czyszczenia wynikające z użytko-
wania płyty. Pozostawia świeży 
zapach.

0,5 l

02 CZYSTA KUCHNIA



AK 108 
płyn do czyszczenia 
stali nierdzewnej

neutralny 
dla środowiska

skuteczny w działaniu
wysoka 
wydajność

wygodny dozownik
pozostawia świeży 
zapach

bezpieczny 
w stosowaniu

Płyn do czyszczenia różnego typu 
powierzchni ze stali szlachetnej. 
Skutecznie czyści i konserwuje 
powierzchnię, nadając jej połysk 
bez smug.

0,5 l



AK 109 
płyn do czyszczenia 
przypaleń

neutralny 
dla środowiska

skuteczny w działaniu
wysoka 
wydajność

wygodny dozownik
pozostawia świeży 
zapach

bezpieczny 
w stosowaniu

Doskonały płyn do usuwania 
różnego rodzaju przypaleń z ku-
chenek, piekarników, rusztów 
oraz kominków. Dzięki aktywnej 
formule skutecznie usuwa z urzą-
dzeń uporczywe cząstki sadzy, 
substancji smołowych i zapieczo-
nego tłuszczu. 

0,5 l



FW1 
filtr węglowy 
do okapów kuchennych

skuteczny przez 3 miesiące uniwersalny rozmiar

oczyszcza powietrze pochłania przykre zapachy
bezpieczny 
w stosowaniu

Uniwersalne filtry do okapów kuchen-
nych zapewniające skuteczne oczysz-
czanie powietrza podczas gotowania 
i smażenia. Możliwość przycięcia filtra 
do wielkości okapu kuchennego

3

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl



FTŁ 1 
filtr przeciwtłuszczowy 
do okapów kuchennych

skuteczny przez 3 miesiące uniwersalny rozmiar

oczyszcza powietrze pochłania przykre zapachy
bezpieczny 
w stosowaniu

Uniwersalne filtry do okapów kuchen-
nych zapewniające skuteczne oczysz-
czanie powietrza podczas gotowania 
i smażenia. Możliwość przycięcia filtra 
do wielkości okapu kuchennego

3



AK 122 
odkamieniacz w płynie 
do AGD

AK 120 
odkamieniacz 
do AGD

AK 121 
odkamieniacz 
do AGD

 antykamień 

neutralny 
dla środowiska

skuteczny w działaniu do małego AGD

Odkamieniacze skutecznie zwalczające kamień i osad. Doskona-
le nadają się do czyszczenia sprzętu małego AGD (np. czajników, 
garnków, ekspresów do kawy), armatury oraz powierzchni wyko-
nanych z lastriko, glazury czy terakoty.

50 g

30 g

0,25 l



LUX 
pochłaniacz zapachów 
do lodówek

AK 105 
pochłaniacz zapachów 
do lodówek

AK 104
pochłaniacz zapachów 
do lodówek

Pochłaniacze zapachów idealne do lodówek kuchennych oraz lodó-
wek w pokojach hotelowych. Gwarantują świeżość przechowywa-
nych produktów, eliminując przy tym niepożądane zapachy. Pochła-
niacze zapachów zawierają wysokiej jakości węgiel aktywny.

0,25 l

niweluje nadmierną 
wilgoć

gwarancja świeżości 

wygodne dozowanie
pozostawia świeży 
zapach

działa bez użycia prądu

pochłania przykre zapachy

skuteczny przez 3 miesiące3
bezpieczny 
w stosowaniu

03 LODÓWKA

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl



AK 106 
płyn do czyszczenia 
lodówek

neutralny 
dla środowiska

skuteczny w działaniu
wysoka 
wydajność

wygodny dozownik
pozostawia świeży 
zapach

bezpieczny 
w stosowaniu

Płyn do lodówek doskonale usu-
wa brud, tłuste osady i naloty, po-
zostawiając w lodówce przyjem-
ny, świeży zapach. 

0,5 l



AK 156 
pochłaniacz wilgoci 
i nieprzyjemnych zapachów 
do pralek i zmywarek

Pochłaniacz wilgoci do pralek 
i zmywarek można stosować 
wszędzie tam, gdzie wystę-
puje nadmiar wilgoci w po-
wietrzu. To środek suszący 
oparty na silikażelu, który jest 
obojętny chemicznie, niepalny  
i nietoksyczny. Silikażel neutra-
lizuje również nieprzyjemne 
zapachy.

180 g

04 PRALKA

wielokrotnego użytku pochłania przykre zapachy
bezpieczny 
w stosowaniu

niweluje nadmierną 
wilgoć



AK 159
mata izolująca

pod pralkę

pod zmywarkę

do sprzętu sportowego

do warsztatu niweluje drgania

bezpieczny 
w stosowaniu

Mata izolująca pod pralkę do-
skonale pochłania dźwięk, oraz 
ogranicza drgania absorbując 
uderzenia. 
Mata wykonana z materiału 
Regupol®, który charakteryzuje 
się dużą wytrzymałością, ela-
stycznością i odpornością na 
warunki atmosferyczne. 
Dzięki tym cechom można ją 
stosować w domu, w warszta-
cie, garażu oraz siłowni.



AK 150 
tabletki 
do zmywarek

Tabletki wielofunkcyjne „All in one” do zmywarek łączą w sobie wszystkie niezbędne 
funkcje, zapewniając krystaliczną czystość naczyń. Usuwają uporczywe zabrudzenia 
oraz plamy z tłuszczu. Nadają naczyniom połysk, zmiękczają twardą wodę, a także chro-
nią szkło i sztućce.

Tabletki do zmywarek pakowane 
są w opakowania kartonowe po 
28, 52 lub 96 szt.

×28

×52

×96

05 ZMYWARKA

neutralny 
dla środowiska

skuteczny w działaniu

nabłyszcza

wygodny dozownik

pozostawia świeży 
zapach

bezpieczny 
w stosowaniu

do zmywarek

antykamień



AK 151 
płyn nabłyszczający 
do zmywarek

neutralny 
dla środowiska

skuteczny w działaniu

nabłyszcza

wygodny dozownik

pozostawia świeży 
zapach

bezpieczny 
w stosowaniu

Nabłyszczacz do zmywarek, który 
skutecznie zapobiega matowieniu 
naczyń i sztućców podczas mycia. Za-
pobiega również powstawaniu plam  
i zacieków, nadając naczyniom wyjąt-
kowy połysk. Przyspiesza wysychanie 
naczyń.

0,5 l

do zmywarek

antykamień



AK 152 
sól ochronna 
do zmywarek

neutralny 
dla środowiska

skuteczny w działaniu

nabłyszcza

wygodny dozownik

pozostawia świeży 
zapach

bezpieczny 
w stosowaniu

Ochronna sól do zmywarek. 
Zmiękcza wodę, pomagając 
chronić zmywarkę i naczynia. 
Zapobiega powstawaniu ko-
rozji i osadzaniu się kamienia, 
a także powstawaniu plam  
i zacieków. Wspomaga wy-
dajność detergentów.

1 kg

do zmywarek

antykamień



AK 112 
woda zapachowa 
do żelazka cytrynowa

1 l

06 ŻELAZKO

neutralny 
dla środowiska

skuteczny w działaniuwygodny dozownik

pozostawia świeży 
zapach

bezpieczny 
w stosowaniu

do żelazek

antykamień

Wody do żelazek o zapachu cy-
tryny nadają praniu delikatny, 
świeży aromat. Ułatwiają pra-
sowanie. Chronią także żelazko 
przed osadzaniem się kamienia. 
Nie powodują przebarwień.



AK 113 
woda zapachowa 
do żelazka kwiatowa

Wody do żelazek o zapachu 
kwiatowym nadają praniu deli-
katny, świeży aromat. Ułatwia-
ją prasowanie. Chronią także 
żelazko przed osadzaniem się 
kamienia. Nie powodują prze-
barwień.

1 l

neutralny 
dla środowiska

skuteczny w działaniuwygodny dozownik

pozostawia świeży 
zapach

bezpieczny 
w stosowaniu

do żelazek

antykamień



AK 158
sztyft 
do czyszczenia żelazek

Sztyft czyści i zabezpiecza że-
lazko. Doskonale usuwa brud  
i przypalenia oraz zapobiega 
korozji żelazka.

neutralny 
dla środowiska

skuteczny w działaniuwygodny dozownik

pozostawia świeży 
zapach

bezpieczny 
w stosowaniu

do żelazek

antykamień



PAK  „8” 
papierowe worki 
do odkurzaczy
(Ep-Bag, Z-Bag, P15, 
Z05, Z10, Z14, Z19)

07 PODŁOGA

Ekonomiczne zestawy papiero-
wych worków do odkurzaczy, 
które pasują do najpopular-
niejszych marek odkurzaczy 
domowych: Zelmer, Electrolux, 
Philips, Daewoo, Amica, Zanus-
si, Clatronic, Tesla. 

neutralny 
dla środowiska

do odkurzacza
wysoka 
wydajność

oszczędność
wysokie właściwości 
filtracyjne

bezpieczny 
w stosowaniu



neutralny 
dla środowiska

do odkurzacza

bezpieczny 
w stosowaniu

AK 110
wkład zapachowy 
do odkurzaczy

Wkład zapachowy do odkurza-
czy skutecznie neutralizujący 
zapach kurzu, sierści oraz dymu 
papierosowego, roztaczając  
w mieszkaniu przyjemny, świe-
ży zapach. Wkład można stoso-
wać we wszystkich typach od-
kurzaczy niepiorących.

wygodny dozownik
pozostawia świeży 
zapach



łowca kurzu do odkurzacza

solidność

SS10
ssawko-szczotka 
uniwersalnaSsawko–szczotka uniwersalna o regulowanej średnicy wewnętrz-

nej ø28–38 mm (wymiary 270×90 mm).

łatwość manewrowaniaoszczędność

wysoka 
wydajność



SS11
turboszczotka 
uniwersalna

Turboszczotka uniwersalna o regulowanej średnicy 
wewnętrznej ø30–38 mm (wymiary 280×160 mm).

łowca kurzu do odkurzacza

solidnośćłatwość manewrowaniaoszczędność

wysoka 
wydajność



SS12
zestaw ssawek 
do odkurzacza

łowca kurzu do odkurzacza

solidnośćłatwość manewrowaniaoszczędność

wysoka 
wydajność

Zestaw ssawek zawierający: ssawko–szczotkę uniwersalną o re-
gulowanej średnicy wewnętrznej ø28–38 mm (wymiary 270×90 
mm), ssawkę małą o średnicy wewnętrznej ø36 mm (wymiary 
124×35 mm), reduktor do ssawek ø36/32 mm do odkurzaczy  
z rurą o mniejszej średnicy.



neutralny 
dla środowiska

bezpieczny 
w stosowaniu

AK123 Textrima
koncentrat 
do czyszczenia dywanów

Doskonale usuwa zabrudzenia 
z dywanów, wykładzin, tapicer-
ki meblowej i samochodowej. 
Nie pozostawia zacieków, chroni 
przed ponownymi zabrudzenia-
mi. Bardzo wydajny.

wygodny dozownik

do odkurzaczy 
piorących

pozostawia świerzy 
zapach

wysoka 
wydajność

skuteczny w działaniu



DISPLAYE
Ekspozytory 
– opakowania zbiorcze

Oferujemy narzędzia displayowe, które budują wi-
zerunek oraz rozpoznawalność danych produktów, 
wspomagając ich sprzedaż. Możemy zaprojektować 
dowolne konstrukcje opakowań oraz wykonać pro-
totypy i modele w zależności od potrzeb i wymagań 
klienta. 
Stawiamy na jakość i ergonomię, dążąc do maksy-
malnego zoptymalizowania rozmiaru opakowań, 
uwzględniając gabaryty asortymentu oraz kwestie 
związane z logistyką.





dane logistyczne AK107 AK108 AK109 AK120 AK121 AK122

wymiary opakowania jednostkowego (cm) 11,5×5,5×24 11,5×5,5×24 11×4,5×26,5 8×1,5×10 8×1,5×10 6×4,7×21

waga produktu w opakowaniu jednostkowym (kg) 0,57 0,57 0,585 0,225 0,205 0,205

rodzaj opakowania zbiorczego karton karton karton tacka display karton

ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 10 10 9 45 45 20

wymiary opakowania zbiorczego (cm) 31×19×25 31×19×25 33×13×27 24×26×10 24×26×10 23×23×22

waga opakowania zbiorczego (kg) 5,87 5,87 5,47 1,923 2,823 6,395

ilość opakowań zbiorczych na warstwie palety 14 14 20 12 12 15

ilość warstw na palecie 5 5 4 12 12 6

ilość sztuk produktu na palecie 700 700 720 6480 6480 1800

waga palety (kg) 436 436 463 302 432 480

dane logistyczne FTL1 FW1

wymiary opakowania jednostkowego (cm) 16×2,5×23 24×2×28,5

waga produktu w opakowaniu jednostkowym (kg) 0,11 0,056

rodzaj opakowania zbiorczego karton karton

ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 50 30

wymiary opakowania zbiorczego (cm) 60×36×24 60×36×24

waga opakowania zbiorczego (kg) 5,95 2,13

ilość opakowań zbiorczych na warstwie palety 4 4

ilość warstw na palecie 8 8

ilość sztuk produktu na palecie 1600 960

waga palety (kg) 215 93

dane logistyczne AK104 AK105 LUX AK106

wymiary opakowania jednostkowego (cm) 13,5×2×13,5 8,5×2,5×11 6,5×6×12 11,5×5,5×24

waga produktu w opakowaniu jednostkowym (kg) 0,065 0,06 0,065 0,57

rodzaj opakowania zbiorczego karton tacka tacka karton

ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 96 30 16 10

wymiary opakowania zbiorczego (cm) 60×36×24 24×26×10 24×26×10 31×19×25

waga opakowania zbiorczego (kg) 4,42 1,685 3,37 5,87

ilość opakowań zbiorczych na warstwie palety 4 12 12 14

ilość warstw na palecie 7 14 12 5

ilość sztuk produktu na palecie 2688 5040 1728 700

waga palety (kg) 121 308 510 436

dane logistyczne AK101 AK101.1 AK102 AK103 AK155

wymiary opakowania jednostkowego (cm) 10×10×18 13×4×10 13×4×10 13×4×10 14×4,5×21

waga produktu w opakowaniu jednostkowym (kg) 0,42 0,31 0,275 0,225 0,21

rodzaj opakowania zbiorczego tacka tacka tacka tacka display

ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 6 12 12 12 25

wymiary opakowania zbiorczego (cm) 30×20×18 24×26×10 24×26×10 24×26×10 53×34×22

waga opakowania zbiorczego (kg) 2,565 3,79 3,37 2,77 5,35

ilość opakowań zbiorczych na warstwie palety 16 12 12 12 4

ilość warstw na palecie 18 12 12 12 7

ilość sztuk produktu na palecie 768 1728 1728 1728 700

waga palety (kg) 353 570 510 424 162



dane logistyczne „8” AK110 SS10 SS11 SS12 AK123

wymiary opakowania jednostkowego (cm) 16×5×23 8×1×21 24×7,5×29 13×4×10 24×7,5×29 8×8×28

waga produktu w opakowaniu jednostkowym (kg) 0,255 0,295 0,635 0,905 0,635 1,035

rodzaj opakowania zbiorczego karton karton karton karton karton karton

ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 25 250 6 6 8 11

wymiary opakowania zbiorczego (cm) 60×36×24 60×36×24 60×36×24 60×36×24 60×36×24 40,5×19,5×30

waga opakowania zbiorczego (kg) 6,825 7,825 4,11 4,11 5,53 11,65

ilość opakowań zbiorczych na warstwie palety 4 8 4 4 4 12

ilość warstw na palecie 8 6 8 8 8 5

ilość sztuk produktu na palecie 800 12000 256 256 256 660

waga palety (kg) 243 400 200 200 202 790

dane logistyczne AK112 AK113 AK158

wymiary opakowania jednostkowego (cm) 6,5×7×28,5 6,5×7×28,5 8×3×21

waga produktu w opakowaniu jednostkowym (kg) 1,08 1,08 0,038

rodzaj opakowania zbiorczego karton karton karton

ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 12 12 180

wymiary opakowania zbiorczego (cm) 30,5×28×30 30,5×28×30 60×36×24

waga opakowania zbiorczego (kg) 13,29 13,29 7,29

ilość opakowań zbiorczych na warstwie palety 8 8 4

ilość warstw na palecie 6 6 8

ilość sztuk produktu na palecie 576 576 5760

waga palety (kg) 663 663 258

dane logistyczne AK150 AK151 AK152

wymiary opakowania jednostkowego (cm) 19×5,5×15 8×5×23,5 13,7×5,5×18,5

waga produktu w opakowaniu jednostkowym (kg) 0,625 0,54 1,075

rodzaj opakowania zbiorczego zgrzewka karton zgrzewka

ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 7 20 6

wymiary opakowania zbiorczego (cm) 38,5×19×15 32,5×25×26 28×17,5×18,5

waga opakowania zbiorczego (kg) 4,455 11,02 6,4

ilość opakowań zbiorczych na warstwie palety 12 9 16

ilość warstw na palecie 9 5 5

ilość sztuk produktu na palecie 756 900 480

waga palety (kg) 506 521 537

dane logistyczne AK156 AK159

wymiary opakowania jednostkowego (cm) 11×4×17 60×10,5×10,5

waga produktu w opakowaniu jednostkowym (kg) 0,22 2,2

rodzaj opakowania zbiorczego karton karton

ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 30 6

wymiary opakowania zbiorczego (cm) 60×36×24 60×36×24

waga opakowania zbiorczego (kg) 5,765 13,5

ilość opakowań zbiorczych na warstwie palety 5 4

ilość warstw na palecie 8 7

ilość sztuk produktu na palecie 1200 168

waga palety (kg) 307 395
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