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Filozofią działania Fabryki Narzędzi GLOB 
jest połączenie produkcji z usługami świad-
czonymi na rynku lokalnym oraz ogólnopol-
ską dystrybucją narzędzi i elektronarzędzi 

uznanych marek.
Kiedy pod koniec 1995 r. firma rozpoczynała działal-
ność, kojarzona była głównie  z produkcją brzesz-
czotów do piłek ręcznych oraz wyciągów narciar-
skich. W ciągu kolejnych lat w znacznym stopniu 
rozszerzono asortyment produkowanych narzędzi 
o brzeszczoty do pił maszynowych oraz kątowych, 
piły ogrodnicze różnych typów, płatnice do cięcia 
betonu komórkowego, noże do strugarek, noże 
kształtowe oraz piły taśmowe do cięcia drewna 
zarówno stolarskie jak i trakowe. Duże zaintereso-
wanie rynku sprawiło, że uruchomiono również pro-
dukcję noży taśmowych, które są wykorzystywane 
do cięcia różnego typu tworzyw sztucznych, tkanin, 
papieru, gumy, pianki poliuretanowej, wełny mine-
ralnej i materiałów obiciowych dla tapicerów. Pro-
dukcja ta wymaga ciągłego udoskonalania procesu 
technologicznego. W tym celu firma zaprojektowała 
i wykonała własne urządzenia, co pozwoliło zaofe-
rować klientom narzędzia wyższej jakości i noto-
wać ciągły wzrost sprzedaży tej grupy produktów. 
Od wielu lat znaczna część produkcji jest eksporto-
wana do kilkunastu krajów w Europie, Azji i Afryce.
Trzy lata temu powstał pomysł na nowe produk-

ty – przystawki do szlifierek kątowych. TWOJA 
SZLIFIERKA – NASZA PRZYSTAWKA – hasło to stało 
się ideą dla konstrukcji wielu typów przystawek 
przeznaczonych zarówno do obróbki stali czarnej, 
jak i do stali nierdzewnych i kwasoodpornych. 
Obecnie linia produktów GLOB SYSTEM składa się 
z przystawki do szlifowania i polerownia rur, do 
satynowania i matowienia powierzchni płaskich, 
przystawki w formie wałka giętkiego, przystaw-
ki do szlifowania spoin pachwinowych i kątowej 
przystawki do szlifowania narzędziami trzpienio-
wymi. W ofercie firmy są również dwie wersje 
przystawek do precyzyjnego wiercenia w rurach 
za pomocą otwornic bimetalicznych. Na życzenie 
klientów GLOB prowadzi wyjazdowe szkolenia i 
pokazy możliwości zastosowania w praktyce linii 
przystawek. Duże zainteresowanie ze strony rynku 
owocuje kolejnymi pomysłami, których efektem w 
najbliższym czasie będą następne nowości w tym 
zakresie. Linia produktów GLOB SYSTEM jest rów-

nież eksportowana do takich krajów, jak: Litwa, 
Łotwa, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Węgry i Bia-
łoruś. Firma zapewnia swoim partnerom wsparcie 
techniczne.
Od 10 lat GLOB jest dystrybutorem  w Polsce 
pił taśmowych amerykańskiej firmy MK MORSE. 
Jest to prywatna, rodzinna firma, która kładzie 
szczególny nacisk na rozwój swoich produktów, 
przeznacza duże nakłady finansowe na badania 
naukowe i doskonalenie technologii wytwarzania. 
Taka polityka skutkuje bardzo stabilną pozycją w 
Stanach Zjednoczonych i umożliwia rozwój sprze-
daży na rynkach azjatyckich i europejskich. Nasz 
rynek również zaakceptował piły taśmowe firmy 
MK MORSE. Kilkukrotne zwiększenie sprzedaży 
tych produktów w Polsce zaowocowało urucho-
mieniem centralnej zgrzewalni przez Fabrykę 
Narzędzi GLOB. Obecnie posiadamy osiem nowo-
czesnych zgrzewarek CNC.
Z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia firmy MK 
MORSE kilku pracowników odbyło szkolenia doty-
czące technologii produkcji pił taśmowych bime-
talicznych do cięcia stali, brzeszczotów bagneto-
wych do pił szablastych, otwornic bimetalicznych 
oraz pił tarczowych z węglikami do cięcia stali 
– Metal Devil. W ramach współpracy pracownicy 
Fabryki Narzędzi Glob, stałego partnera firmy MK 
MORSE, mają możliwość ciągłego szkolenia się i 
podnoszenia swoich kwalifikacji zarówno w zakre-
sie asortymentu, technologii, jak i w technikach 
sprzedaży i dystrybucji.
Fabryka Narzędzi GLOB jest ponadto przedsta-
wicielem i dystrybutorem na rynku polskim kilku 
innych znanych firm: EvOLuTION POWER TOOLS 
– producenta wiertarek ze stopą elektromagne-
tyczną oraz pilarek i przecinarek do cięcia stali, 
ExACT – producenta przecinarek do precyzyjnego 
cięcia rur, EuROBOOR – wiertarek ze stopą elek-
tromagnetyczną, ukosowarek do rur i blach, FEMI 
producenta wysokiej jakości przecinarek taśmo-
wych do cięcia stali.
Fabryka Narzędzi GLOB wspólnie z firmą MAJET, 
dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu 
świadczy wiele usług na rynku lokalnym. Znana 
jest  jako firma wykonująca usługi cięcia stru-
mieniem wodno-ściernym, laserem oraz plazmą, 
frezowania, toczenia, gięcia CNC, spawania, re-
montów, napraw oraz produkcji wyciągów nar-

ciarskich. Ponadto przedsiębiorstwo prowadzi 
serwis elektronarzędzi, a w szczególności wier-
tarek ze stopą magnetyczną marek dostępnych na 
rynku polskim. Dzięki wieloletnim inwestycjom 
finansowym oraz wzrostowi zatrudnienia zakres 
oferowanych produktów i usług oraz obroty firmy 
pozwalają na utrzymanie uznanej pozycji wśród 
znanych marek na polskim rynku. Fabryka Na-
rzędzi GLOB Sp. z o.o. dzięki sprawnemu zarzą-
dzaniu wdrożyła wiele lat temu i z roku na rok 
udoskonala system zarządzania jakością ISO 9001 
oraz ISO 3834-2.

opr. LP (mat. FN GLOB)

Fabryka Narzędzi GLOB  
Sp. z o.o. od połowy września  
2013 r. zmieniła siedzibę  
i przeniosła się do nowego 
budynku, którego budowa trwała 
blisko dwa lata. Dwukrotnie 
większy od poprzedniego budynek 
ma powierzchnię ponad 2000 m2. 
Nowa lokalizacja gwarantuje 
dogodny dojazd zarówno dla 
klientów, jak i dostawców, gdyż 
znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie zjazdu z drogi S1 
Bielsko-Biała – Cieszyn.

Fabryka Narzędzi GLOB w nowej siedzibie
w y d a r z e n i a

www.airpress.plwww.airpress.pl

SERIA PROFESJONALNA 10 BAR

SERIA HOBBY 8 BAR

Produkcja
Dystrybucja
Serwis

Zapytaj o warunki:   dystrybutor@airpress.pl

70 lat
na rynku70 lat
na rynku

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

plakat 2013 v5_wysoka jakoÊç.pdf   1   21.10.2013   11:09


