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WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH / ZABEZPIECZENIE DLA: MPS-ÓW

Magazyny do zewnętrznego przechowywania substancji łatwopalnych i niebezpiecznych. Wykonane z najwyższej jakości stali, odporne na działanie 
chemiczne i mechaniczne, ognioodporne. Konstrukcje wykonane zgodnie z wymaganiami polskich i europejskich norm. Magazyny dopasowujemy 

pod indywidualne potrzeby klienta. Jeżeli w miejscu pracy mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia i środowiska, powinniśmy 
zaopatrzyć się w magazyny chemiczne. Dzięki wysokiej jakości tworzywa, z jakiego zostały wykonane mamy pewność, iż magazynowanie ochroni nas 
przed niepożądanymi wyciekami. Odpowiednia, stabilna konstrukcja chroni również przed czynnikami zewnętrznymi, np. pożarem. Musimy pamiętać, iż 
właściwe przechowywanie substancji zagrażających człowiekowi i środowisku jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

- subst. żrące 

DOSTOSUJEMY MAGAZYN POD ZAPOTRRZEBOWANIE KLIENTA:

- subst. łatwopalne 

- subst. drażniące - subst. toksyczne 

- oświetlenie - wentylacja - ogrzewanie 

DODATKOWO MONTUJEMY:

MAGAZYN / KONTENER CHEMICZNY 
Z PRZESUWANYMI DZRZWIAMI

 

idealny do przechowywania substancji niebezpiecznych

posiada naturalnie wymuszoną wentylację

UTRZYMANIE STAŁEJ
TEMPERATURY 365 dni 

DANE TECHNICZNE:

wymiary: 7200 x 1710 x 3760 mm

konstrukcja: 2-poziomowa (lakierowana)

drzwi: 2 x przesuwane z obu stron

objętość wychwytowa: 2 x 1000 litrów

przystosowanie: max. 12 pojemników IBC

nr artykuł: K
R-M

-12-02

nr artykuł: KR-M-12-02 nr artykuł: KR-M-12-03 nr artykuł: KR-M-12-04
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WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH / ZABEZPIECZENIE DLA: MPS-ÓW

WANNA WYCHWYTOWA 
DO SKŁADOWANIA CIECZY ŁATWOPALNYCH

do składowania substancji niebezpiecznych dla wód i cieczy łatwopalnych

wanna z blachy stalowej o grubości 3 mm; wyjmowana ocynkowana krata wema

przystosowana do transportu wózkiem widłowym

DANE TECHNICZNE:

wymiary: 1300 x 1300 x 250 mm

objętość wychwytowa: 255 litrów

przystosowanie: max. 4 beczki 200 litrów

WANNA OCIEKOWA / SPUSTOWA Z USZAMI 
DO ZBIERANIA PŁYNÓW ODPROWADZANYCH z POJAZDÓW

wanna z blachy stalowej o grubości 3 mm

uszy do przenoszenia, ułatwiają jej przemieszczanie

można zamówić w opcji: ocynkowanej

DANE TECHNICZNE:

wymiary: 830 x 940 x 150 mm

nr artykuł: KR-M-4-04

nr artykuł: KR-M-011-02

MAGAZYN / KONTENER
DO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW REAGUJĄCYCH

MAGAZYN / WANNA WYCHWYTOWA 
POD POJEMNIK 1000 L

DANE TECHNICZNE:

wymiary: 2900 x 1700 x 2200 mm

konstrukcja: bez izolacji (lakierowana)

drzwi: 2 x otwierane na oścież

objętość wychwytowa: 1000 litrów

przystosowanie: max. 8 beczek 200 litrów

kontener bez izolacji

służy do przechowywania beczek na wannie ociekowej

posiada naturalnie wymuszoną wentylację

DANE TECHNICZNE:

wymiary: 1750 x 1750 x 2250 mm

konstrukcja: bez izolacji (lakierowana)

drzwi: jednoskrzydłowe

objętość wychwytowa: 1000 litrów

przystosowanie: 1 x IBC

kryta wanna wychwytowa pod IBC

kratownica z możliwością jej demontażu

możliwość montowania lejków, pomp do pojemników

nr artykuł: KR-M-8-02

nr artykuł: KR-M-01-03
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WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH / ZABEZPIECZENIE DLA: MPS-ÓW

MATY SORPCYJNE 
WCHŁANIĄ WODĘ, OLEJ ORAZ TŁUSZCZE

DANE TECHNICZNE:

wymiary: 38 x 48 cm

absorpcja: 88 litrów / opk.

ilość : 50 szt. / opk.

wykonane zostały z włókien celulozowych pochodzących z surowców wtórnych

wchłaniają olej i wodę, a także tłuszcz, płyny transmisyjne, płyny hydrauliczne, chłodziwa, oleje napędowe

odporność na palenie klasy A - produkt certyfikowany zgodnie ze standardem ASTM E 84 

nie zawiera polipropylenu

ROLKA SORPCYJNA 
Z TAŚMĄ WZMACNIAJĄCĄ

STOJAK NA ROLKĘ SORPCYJNĄ 
ŁATWY MONTAŻ I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

nr artykuł: TYT-IKA-50

nr artykuł: IKA-IA-615
DANE TECHNICZNE:

wymiary: 1 x 50 m

absorpcja: 258 litrów / rolka

ilość : 1 szt.

sorbent uniwersalny, wzmocniony, polipropylenowy

do absorpcji wody, olejów, płynów przemysłowych

produktów ropopochodnych i chemikaliów

idealny do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na szlakach

komunikacyjnych, do usuwania wycieków spod maszyn oraz

nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych

nr
 a

rt
yk

uł
: 6

25
-T

MOBILNY POJEMNIK DWUDZIELNY Z RUCHOMĄ PODZIAŁKĄ 
PRZEZNACZENIE POJEMNIKA MOŻE BYĆ ROZMAITE

na przykład: 

CZĘŚĆ NA SORBENT ZUŻYTY

na przykład: 

CZĘŚĆ NA SORBENT CZYSTY

ciekawe i innowacyjne rozwiązanie

DANE TECHNICZNE:

pojemność: 120 / 240 litrów

inne : ruchoma przedziała
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WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH / ZABEZPIECZENIE DLA: MPS-ÓW

SYSTEM PELIKAN - DO PONOWNEGO UŻYCIA SORBENTU 
ZESTAW DO RECYKLINGU ABSORBENTU NOWEJ GENERACJI

bardzo mobilny, wydajny i łatwy w użyciu

posiada wszystkie narzędzia potrzebne, aby usunąć i wyczyścić wyciek oleju lub innych substancji niebezpiecznych

wymiary: 650 x 720 x 1100 mm

DYWAN PRZEMYSŁOWY WIELOFUNKCJYNY 6m 
UNIWERSALNY KOC SORPCYJNY

DANE TECHNICZNE:

wymiary: 2,70 x 6 m

ilość : 1 szt. / opk.

stosowany jako zabezpieczenie podłoża przed wyciekami substancji niebezpiecznych

rozkładana najczęściej pod pojazdami, maszynami, wózkami widłowymi itp.

WKŁAD FIBERCAN SORBENT BAWEŁNIANY WIELOKROTNEGO UŻYTKU:

pojemność 50 litrów ( = 2 wkłady )

produkt dostarczany z kompletnym wyposażeniem ( łopata, szufelka, miotła i sito )

hermetyczna pokrywa umożliwiająca przechowywanie na zewnątrz pomieszczeń

schowek oraz pas na rolkę papieru

+ wkład 25l

pochłaniający wszystkie ciecze, specjalny wkład do węglowodorów

łagodny proszek osuszający

nie zawiera krzemionki

współczynnik spopielenia < 3%

ZDARZENIE NAGŁE

SYSTEM PRZESIEWANIA

KLAPA UŁATWIAJĄCA DOSTĘP
DO SORBENTU

Bez wysiłku przemieszczają Państwo 
pojemnik z sorbentem oraz narzędzia na 

miejsce zdarzenia: mają Państwo pod ręką 
wszystko, co potrzebne do szybkiego i 
skutecznego usunięcia rozlanej plamy.

Umożliwia odzysk i ponowne użycie 
dzięki oddzieleniu sorbentu zużytego od 
sorbentu nadającego się do ponownego 

użycia, który wpada do zbiornika.

Klapa ułatwia dostęp do przechowywanego 
sorbentu. Po zamknięciu gwarantuje ona 

szczelność pojemnika.

nr ar
tyk

uł: T
R-91

-AW-2

nr artykuł: SRFI

nr artykuł: SRPB

ZASTOSOWANIE:

WARSZATY SAMOCHODOWE

STANOWISKO NA WÓZEK WIDŁOWY
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ZUGOL - NATURALNA KORA PŁYWAJĄCA 
BEZ DODATKU PREPARATÓW CHEMICZNYCH

DANE TECHNICZNE:

wymiary: 60 x 40 x 13 cm

absorpcja: 40 litrów / opk.

ilość : 8 kg / opk.

charakteryzuje się wysokimi właściwościami chłonnymi w przypadku olejów, benzyny, nafty, płynów 

obróbkowych, płynów chłodzących, emulsji, płynów płuczących i farb

nie powoduje ryzyka poślizgu

nie wywołuje efektów ciernych na częściach maszyn

tak samo użyteczny na lądzie jak i na wodzie

nr artykuł: 612

ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ 
UNIKNIJ PROBLEMU PODCZAS WYCIEKU ! 

uszczelnienie łatwe w obsłudze

zapobiega przedostaniu się wycieków do wody pitnej

odporne na  większość chemikaliów

nr artykuł: 398

WÓZEK NA PIASEK/SORBENT Z ŁOPATĄ 
LEKKI I PRAKTYCZNY WÓZEK NA KÓŁKACH

szybki i wygodny transport sorbentu, piasku, soli, itd.

estetyczny wygląd 

ergonomiczna konstrukcja zajmuje niewiele miejsca

w małych narzędziowniach

nr artykuł: AW-50

DANE TECHNICZNE:

wymiary: 50 x 84 x 61 cm

DANE TECHNICZNE:

wymiary: 66 x 48 x 2 cm

nr artykułu: IKA90548

230V AC, 12 V DC / C4 LED | tryb moonlight: 20 dni

LATARKA KĄTOWA PRZECIWWYBUCHOWA 
NAJJAŚNIEJSZA KĄTOWA LATARKA ŁADOWALNA NA ŚWIECIE

LATARKA CZOŁOWA PRZECIWWYBUCHOWA 
LATARKA CZOŁOWA STREAMLIGHT W WODOSZCZELNEJ OBUDOWIE

nr artykułu: IKA61250

120 lm | 3 x AA (R06) / C4 LED | 12h
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MOBILNE LUSTRA INSPEKCYJNE 
IDEALNE DO KONTROLI PODWOZI POJAZDÓW

dzięki podświetleniu można ich używać w dzień i w nocy

mały ciężar pozwala na łatwe przenoszenie i obsługę

rozmieszczenie diod LED, sprawia że podświetlenie jest bardzo efektywne i nie odbija się w lustrze

POMPA DO BECZEK 
POMPA TELESKOPOWA 

pompa aluminiowa dźwigowa wyposażona w regulowaną teleskopową rurę

przeznaczona do pompowania z kanistrów / beczek - 60-220 litrów

pompowana ilość: 0,35 litra / na naciśnięcie

nr artykuł: IS-L 20 x 40

nr artykuł: IS 25

nr artykułu: opis: waga:

IS 20 x 40 z kółeczkami, 20 x 40 cm 2,2 kg

IS 25 okrągłe Ø 25 cm 1,4 kg

IS 35 z kółeczkami, okrągłe Ø 35 cm 2,0 kg

IS-L 20 x 40 z kółeczkami i światłem, 20 x 40 cm 2,2 kg

IS-L 25 z światłem, okrągłe Ø 25 cm 1,4 kg

IS-L 35 z kółeczkami i światłem, okrągłe Ø 35 cm 2,0 kg

ŚWIATŁO CHEMICZNE 
WIELE ZASTOSOWAŃ W KAŻDEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ

najwyższej jakości produkt tego typu dostępny na rynku

produkt z numerem NSN

nr artykuł: JW-490

UŻYWANE ONE SĄ MIĘDZY INNYM DO:
* poruszania się w ciemnościach
* odczytywania map itp.
* oznaczania żołnierzy (treningi w wodzie, ćwiczenia itp.)
* oznaczania pomieszczeń (bazy itp.)
* oznaczenia pojazdów
* oznaczenia wejść, wyjść, dróg ewakuacyjnych
*  oznaczenia pól minowych
* kierowania ruchem
* oznaczania niebezpiecznych elementów
* oznaczania typów amunicji podczas strzelań nocnych

SC-A-02

SC-A-03

SC-A-04

SC-B-02

SC-B-03

SC-B-04

POKROWIEC KIERUNKOWY

nr artykuł: SC-ABP

MOŻLIWOŚĆ
WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA

ŚWIATŁA
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WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH / ZABEZPIECZENIE DLA: MPS-ÓW

WALIZKI / KUFRY / SKRZYNIE NA BROŃ 
DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA

certyfikat IP67

etui wodoodporne / pyłoszczelne

automatyczny zawór spustowy ciśnienia

gruby materiał korpusu

zaawansowany system zamykania

kołki nylonowe, odporne na korozje (+ 30% włókno szklane)

zatrzaski nylonowe

wytrzymałe na wstrząsy kółeczka

pianka (cięta w kostkę) u dołu walizki dostępna w standardzie*

nr artykuł: MAX1100

nr artykuł: MAX1100S

nr artykuł: MAX1100GPB

DANE TECHNICZNE:

wymiary zewnętrzne: 1171 x 450 x 158 mm

wymiary wewnętrzne: 1100 x 370 x 140 mm

waga: 7,8 kg

odporność: od -300C do 900C 

inne: min. 20 szt. przy zamówieniu

nr artykuł: MAX620H250TR

nr artykuł: M
AX1100

DANE TECHNICZNE:

wymiary zewnętrzne: 1171 x 450 x 158 mm

wymiary wewnętrzne: 1100 x 370 x 140 mm

waga: 7,8 kg

odporność: od -300C do 900C 

inne: min. 20 szt. przy zamówieniu

DANE TECHNICZNE:

wymiary zewnętrzne: 1171 x 450 x 158 mm

wymiary wewnętrzne: 1100 x 370 x 140 mm

waga: 7,8 kg

odporność: od -300C do 900C 

inne: min. 20 szt. przy zamówieniu

nr artykuł: MAX620H250TR

!! ZAMÓWIENIE: < 20 SZT.
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WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH / ZABEZPIECZENIE DLA: MPS-ÓW

POJEMNIK NA ODPADY NIEBEZPIECZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU 
DO BEZPIECZNEGO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA NIEBEZPIECZNYCH

produkowane metodą wtrysku z polipropylenu (PP)

wymiary: 400 x 330 x 310 mm (nr artykułu: TO30) / 400 x 330 x 540 mm (nr artykułu: TO50) 

pojemniki zatwierdzone przez ONZ

spełniają wymogi w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE 
WYGODNY UCHWYT I WZMOCNIONE DNO

pojemność pojemnika: 3 litry

275 x 192 x 202 mm

otwór wrzutowy z systemem ochornnym

nr artykuł: CC3

POJEMNIK NA ZUŻYTY OLEJ KUCHENNY 
Z FILTEREM O GĘSTOŚCI SIATKI - 3 mm 

pojemność pojemnika: 3 litry 

275 x 192 x 202 mm / waga: 0,36 kg

filtr o gęstośći siatki 3 mm uniemożliwia przedostanie się nieczystości

nr artykuł: CC4

POJEMNIK NA PRZETERMINOWANE LEKI
WYGODNY UCHWYT I WZMOCNIONE DNO

pojemność pojemnika: 3 litry 

275 x 192 x 202 mm

otwór wrzutowy z systemem ochornnym

nr artykuł: T30

NUMER UN: 3H2/Y25/S/00

nr artykuł: TO30

nr
 a

rt
yk

uł
: T

O
50
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pojemność 55 litrów

długość 0,77 m

szerokość 0,77 m

wysokość 0,17 m

pojemność 240 litrów

długość 1,40 m

szerokość 0,76 m

wysokość 0,42 m

pojemność 240 litrów

długość 1,40 m

szerokość 1,40 m

wysokość 0,27 m

pojemność 112 litrów

długość 1,41 m

szerokość 0,76 m

wysokość 0,14 m

pojemność 215 litrów

długość 1,41 m

szerokość 1,41 m

wysokość 0,14 m

nr artykuł: SDW00215OR/4Dnr artykuł: SDW00112OR/2Dnr artykuł: SDP00240OR/4Dnr artykuł: SDP00240OR/2Dnr artykuł: SDP00055OR/1D

WANNA POD 1 x BECZKĘ WANNA* POD 2 x BECZKI WANNA* POD 4 x BECZKI WANNA POD 2 x BECZKI WANNA POD 4 x BECZKI

OSZCZĘDNOŚĆ
koszt zapobiegania wyciekom jest niewielki  w porównaniu z kosztami usuwania 

skażenia terenu  oraz ewentualnych kar za zanieczyszczenie środowiska

TRWAŁOŚĆ
urządzenia wykonane są z polietylenu, nigdy nie korodują, nie ulegają
procesom gnicia - są wysoce odporne na promieniowanie słoneczne,
zmienne warunki atmosferyczne oraz uderzenia mechaniczne.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
wysokiej jakości surowiec używany do produkcji palet i podłóg  roboczych, zapewnia 

odporność na większość substancji chemicznych

W
AN

N
Y 

SĄ
 OBJĘTE PIĘCIOLETN

IĄ GW
ARANCJĄ

5
LAT

EKONOMICZNOŚĆ
palety zapobiegają utracie przechowywanych substancji

WANNA WYCHWYTOWA 
ZAPOBIEGA ROZLEWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS OPRÓŻNIANIA / NAPEŁNIANIA BECZEK

SPECJALNE ZACZEPY 
możliwość łączenia wanien

WYPROFILOWANE DNO* 
możliwy transport wózkiem widłowym

WYJMOWANE WKŁADY 
łatwe opróżnianie i czyszczenie wanien

pojemność 1050 litrów

długość 1,94 m

szerokość 1,30 m

wysokość 0,69 m

nr artykuł: SDP01050OR

WANNA POD IBC

specjalna konstrukcja ułatwia zamocowanie go za pomocą pasów do samochodu

zamykana pokrywa chroniąca wyposażenie

możliwości dowożenia AdBlue® do miejsca przeznaczenia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

* automatyczny zawór odpowietrzający * samozasysająca pompa na prąd 12 V DC

* przewód ssący z filtrem * przewód dystrybucyjny 4 m
pojemność 4000 litrów

długość 3,90 m

szerokość 1,15 m

wysokość 2,34 m

pojemność 5000 litrów

długość 2,89 m

szerokość 2,23 m

wysokość 2,34 m

pojemność 9000 litrów

długość 3,28 m

szerokość 2,45 m

wysokość 2,95 m

nr artykuł: SDW00215OR/4D nr artykuł: SDW00215OR/4D nr artykuł: SDW00215OR/4D

ZBIORNIK NA ADBLUE 
UMOŻLIWIA DOSTARCZANIE I TANKOWANIE AdBlue W DOWOLNYM MIEJSCU
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WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK WOJSKOWYCH / ZABEZPIECZENIE DLA: MPS-ÓW

KOMPLEKSOWY ZBIORNIK DOZUJĄCY 
DO MAGAZYNOWANIA I DYSTRYBUCJI OLEJU NAPĘDOWEGO

dwupłaszczowa konstrukcja chroni przed przeciekaniem oraz wydostaniem się zapachu na zewnątrz zbiornika

posiada pozytywną opinie ppoż. i IOŚ / zatwierdzenie typu UDT / certyfikat OFCERT

spełnia wymagane normy EN 13341:2005 + A1

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

* przewód dystrybucyjny do 12 m

* oświetlenie obudowy dystrybutora

* zwijadło przewodu dystrybutora

* pompa zasilna napięciem 12 V lub 24 V

* metalowe zabezpieczenie zbiornika

* wyłącznik pompy w uchwycie nalewaka

pojemność 1200 litrów

długość 1,90 m

szerokość 1,24 m

wysokość 1,79 m

pojemność 2500 litrów

długość 2,46 m

szerokość 1,46 m

wysokość 1,85 m

pojemność 3500 litrów

długość 2,85 m

szerokość 2,20 m

wysokość 1,96 m

pojemność 4000 litrów

długość 3,90 m

szerokość 1,15 m

wysokość 2,34 m

pojemność 5000 litrów

długość 2,89 m

szerokość 2,23 m

wysokość 2,34 m

pojemność 9000 litrów

długość 3,28 m

szerokość 2,45 m

wysokość 2,95 m

nr artykuł: SDW00215OR/4D nr artykuł: SDW00215OR/4D nr artykuł: SDW00215OR/4D nr artykuł: SDW00215OR/4D nr artykuł: SDW00215OR/4D nr artykuł: SDW00215OR/4D

wykonane z najwyższej jakości polietylenu 

zbiorniki nie wymagają podbudowy, obudowy, wanien wychwytujących ani specjalnych podłączeń

dwupłaszczowa konstrukcja - to doskonałe zabezpieczenie przed wyciekiem magazynowanej substancji na zewnątrz

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

* dwupłaszczowy zbiornik * zamykany wlew z metalowym sitkiem * króciec 2” z odpowietrznikiem 

* rura poboru oleju z przyłączem 2” * króciec 1,5” gwintowany * sygnalizator przecieku

pojemność 200 litrów

długość 0,76 m

szerokość 0,76 m

wysokość 1,25 m

pojemność 600 litrów

długość 1,44 m

szerokość 0,85 m

wysokość 1,55 m

pojemność 1000 litrów

długość 2,22 m

szerokość 0,76 m

wysokość 1,55 m

pojemność 1200 litrów

długość 1,90 m

szerokość 1,24 m

wysokość 1,45 m

pojemność 2500 litrów

długość 2,46 m

szerokość 1,46 m

wysokość 1,60 m

nr artykuł: BWO00200DG nr artykuł: BWO00600DG nr artykuł: BWO01000DG nr artykuł: BWO01300DG nr artykuł: BWO02500DG

ZBIORNIKI NA ZUŻYTY OLEJ 
ROZWIĄZANIE DO ZBIÓRKI OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH
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ZGODNE Z NORMĄ: EN 13341:2005 + A1



CZYŚCIWO - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
SPRAWDZANE POD DETEKTOREM W WYGODNYM KARTONIE 10 kg

wyprodukowane z 100% bawełny

bez dodatków tkanin syntetycznych

pozbawione części stałych jak guziki, zamki itp.

wyprodukowane zgodnie z normą DIN 61650

nie rysuje delikatnych powierzchni

niezwykle chłonne oraz wytrzymałe

wchłaniające wodę, rozpuszczalniki, oleje i smary

CERTYFIKATY:

nazwa: IKABOX 5060

wymiar: 400 x 600 mm

waga / opakowanie: 10 kg / karton

materiał: biało-kolorowy trykot

nr artykułu: 506-10

nazwa: IKABOX 7015

wymiar: 400 x 600 mm

waga / opakowanie: 10 kg / karton

materiał: bawełna kolor

nr artykułu: 6-11050-MD

nazwa: IKABOX 8075

wymiar: 400 x 600 mm

waga / opakowanie: 10 kg / karton

materiał: frotte białe - ręczniki

nr artykułu: 6-11030-MD

ZGODNE Z NORMĄ 

DIN 61650

SPRAWDZANE POD DETEKTOREM 100% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW PRANE W PRALNIACH CHEMICZNYCH


