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REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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IDEALNE ROZWIĄZANIE DO PRAC WARSZTATOWYCH !

WANIENKI OCIEKOWE - WYSOKA JAKOŚĆ TWORZYWA

PAMIETAJ !   |   W KATALOGU SĄ ZAWARTE ceny NETTO

NOWOŚĆ !
TWORZYWO
NIEPALNE

Wanienka ociekowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 
Specjalne przetłoczenia w spodniej części zapobiegają rozbryzgowi przechwytywanej 
substancji i pozwalają na utrzymanie czystość w najbliższym otoczeniu.

nr artykułu wymiary zewnętrzne cena

341 500 x 350 x 80 mm 48,-

342 650 x 450 x 80 mm 78,-

343 800 x 450 x 100 mm 90,-

344 1000 x 600 x 100 mm 130,-

345 500 x 550 x 100 mm 58,-

346 1200 x 500 x 40 mm 131,-

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK
 WOJSKOWYCHU
W

AG
A 

!

POJEMNIK NA SUBSTANCJE ŁATWOPALNE 7,5 L
nr artykułu: 7120100 

ROLKA SORPCYJNA MASKUJĄCA WD 
nr artykułu: DS-93 

WANNA OCIEKOWA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA
nr artykułu: 344 

7.1. Wanny wychwytowe pod małe pojemniki

LEJEK Z PE
nr artykułu: 11202Y 
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ważne !   |   IDEALNE ROZWIĄZANIE DO WYCIEKÓW Z POJAZDÓW MECHANICZNYCH

WANIENKI OCIEKOWE DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI SILNIE AGRESYWNYCH CHEMICZNIE

nr artykułu wymiary objętność cena

UT1031 1219 X 305 X 121 mm 45 litry 369,-

28716 965 x 660 x 139 mm 75 litrów 268,-

28717 1206 x 603 x 139 mm 75 litrów 293,-

28718 959 x 867 x 139 mm 87 litrów 309,-

UT1032 1219 x 1016 x 89 mm 114 litrów 678,-

Wanienki ociekowe chemiczne do przechowywania substancji silnie 
agresywnych chemicznie. Wanienki wykonane z odpornego na 
działanie  chemiczne i mechaniczne tworzywa.

WANNA OCIEKOWA - WYGODNE I PRAKTYCZNE UŻYTKOWANIE

ważne !   |   WYGODNE UCHWYTY DO PRZENOSZENIA WANNIENKI

7.1. Wanny wychwytowe pod małe pojemniki

Wanienka ociekowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Specjalne przetłoczenia w spodniej części zapobiegają 
rozbryzgowi przechwytywanej substancji i pozwalają na utrzymanie czystość w najbliższym otoczeniu. Idealna do wychwytywania wycieków jak 
również przelewania płynów z pojemników. Sprawdza się nie tylko w pracach warsztatowych. Dno antyrozbryzgowe, uchwyty do przenoszenia. 
Wanienki są wykonane z niepalnego tworzywa !

NOWOŚĆ !

190 pln
160 pln

nr artykułu: IKA-W3
nr artykułu: IKA-W2

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

wymiary: 1180 x 400 x 150 mmwymiary: 1200 x 850 x 150 mm

7.1. Wanny wychwytowe pod małe pojemniki
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7 7.1. Wanny wychwytowe pod małe pojemniki

WANIENKI OCIEKOWE ODPORNE NA CHEMIKALIA

nr artykułu wymiary krata ociekowa objętność cena

ST1-20BBK 600 x 400 x 155 mm - 20 litrów 191,-

ST1-20YEBBK 600 x 400 x 155 mm tak 20 litrów 334,-

ST1-30BBK 805 x 405 x 155 mm - 30 litrów 200,-

ST1-30YEBBK 805 x 405 x 155 mm tak 30 litrów 363,-

ST1-40BBK 600 x 800 x 155 mm - 40 litrów 215,-

ST1-40YEBBK 600 x 800 x 155 mm tak 40 litrów 401,-

ST1-60BBK 1000 x 600 x 175 mm - 60 litrów 262,-

ST1-60YEBBK 1000 x 600 x 175 mm tak 60 litrów 477,-

ST1-100BBK 1200 x 800 x 175 mm - 100 litrów 363,-

ST1-100YEBBK 1200 x 800 x 175 mm tak 100 litrów 764,-

401 pln
nr artykułu: ST1-40YEBK

215 pln
nr artykułu: ST1-40BBK

363 pln
nr artykułu: ST1-30YEBK

191 pln
nr artykułu: ST1-20BBK 262 pln

nr artykułu: ST1-60BBK

Wanienka do zatrzymania wyciekających płynów, 
wykonana z bardzo trwałego i  odpornego 
na chemikalia polietylenu w 100% do recyklingu. 
Przeznaczona do składowania pojemników z olejami, 
chemikaliami nawet najbardziej  gresywnymi.
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7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC

PODŁOGI ROBOCZE POD BECZKI ORAZ POJEMNIKI IBC

nr artykułu wymiary pojemność cena

KI100 770 x 770 x 170 mm 55 litrów 480,-

KI200 1400 x 760 x 420 mm 240 litrów 1 098,-

KI300 1400 x 1400 x 270 mm 240 litrów 1 380,-

KI400 1410 x 760 x 140 mm 112 litrów 858,-

KI500 1410 x 1410 x 140 mm 215 litrów 1 097,-

KI600 1940 x 1300 x 690 mm 1050 litrów 1 920,-

KI700 700 x 850 x 170 mm - 252,-

11800 pokrywa na beczkę // 63,5 cm średnia x 8 cm wysokość 253,-

858  pln
nr artykułu: KI400

KI500 + KI700 KI800 KI300

KI200 KI200 + KI200 KI600

Wanna wychwytowa wykonana z polietylenu, surowca wysokiej jakości. Wanna nigdy nie koroduje, ani 
nie gnije. Produkt może posłużyć przez wiele lat, gdyż jest odporny na jakiekolwiek warunki atmosferyczne. 
Kratę wanny wychwytowej można bez problemu wyjąć, co umożliwia szybkie czyszczenie oraz jej 
opróżnianie.

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

7.1. Wanny wychwytowe pod małe pojemniki

PAMIETAJ !   |   W KATALOGU SĄ ZAWARTE ceny NETTO

   ! SZARY KOLOR GWARANTUJE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
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7 7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC

nr artykułu wymiary pojemność max obciążenie

28623 1245 x 635 x 457 mm 250 litrów 1134 kg

28627 1854 x 635 x 295 mm 284 litrów 1701 kg

28631 2464 x 635 x 229 mm 284 litrów 2268 kg

28635 1245 x 1245 x 260 mm 276 litrów 2268 kg

28688 838 x 1245 x 267 mm - 454 kg

875 pln
nr artykułu: 28623

1 904 pln
nr artykułu: 28627

2 640 pln
nr artykułu: 28631

1 099 pln
nr artykułu:28635

914 pln
nr artykułu: 28688

Wykonana z twardego, odpornego na 
chemikalia polietylenu. Ruszt na którym 
umieszczane są pojemniki bardzo łatwo 

zdejmuje się z wanny.
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7 7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC

WANNY WYCHWYTOWE POD POJEMNIKI IBC

Wanny do magazynowania i odprowadzania agresywnych chemikaliów. Wykonane z ekologicznego i wytrzymałego PE. Współpracuje z 
nimi większość wózków paletowych i wózków widłowych. Solidna, ergonomiczna i mocna konstrukcja.

nr artykułu wymiary max pojemność waga

ECO310EPA      1418 x 1418 x 985 mm 1150 litrów / 1500 kg 91 kg

ECO320EPA 2380 x 1418 x 748mm 1400 litrów / 2500 kg 141 kg

5 600 pln
nr artykułu: ECO320EPA

4 200 pln
nr artykułu: ECO310EPA

DO BARDZO AGRESYWNYCH CHEMIKALIÓW

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET



63

w
anny w

ychw
ytow

e

w
w

w
.ikapol.netKOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

7

w
anny w

ychw
ytow

e

7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC

WANNY WYCHWYTOWE DOPASOWANE DO TWOICH WYMAGAŃ ORAZ POTRZEB

NOWY SYSTEM !

PAMIETAJ !   |   W KATALOGU SĄ ZAWARTE KWOTY NETTO

nr artykułu wymiary pojemność waga cena

UT9630 1575 x 1575 x 222 mm 248 litrów 63,5 kg 2 524,-

UT1124 788 x 1575 x 318 mm 246 litrów 14 kg 1 247,-

UT1117 zestaw do łączenia wannien 155,-

UT1118 zestaw narzędzi do montażu systemu wannien 337,-

UT1124

UT
96

30

UT1117 UT1118

NOWOŚĆ !

7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC
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7 7.3. System bezpiecznego dozowania płynów z beczek7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC

WANNY WYCHWYTOWE DOPASOWANE DO TWOICH WYMAGAŃ ORAZ POTRZEB

nr artykułu wymiary pojemność waga cena

UT1125* 4724 x 1575 x 222 mm 1060 litrów 141 kg 7 804,- 

UT1126* 6299 x 1575 x 222 mm 1344 litrów 198 kg 10 380,-

UT1127* 7087 x 1575 x 222 mm 1382 litrów 241 kg 11 556,-

UT1128* 7874 x 1575 x 222 mm 1420 litrów 274 kg 12 730,-

12 730 pln
nr artykułu: UT1128

11 556 pln
nr artykułu: UT1127

7 804 pln
nr artykułu: UT1125

NOWY SYSTEM !

* - dostawa systemu wannien od 4 - 8 tygodniu
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7.3. System bezpiecznego dozowania płynów z beczek

MODUŁOWY SYSTEM BEZPIECZNEGO DOZOWANIA PŁYNÓW

Modułowy system  bezpiecznego magazynowania substancji w  2 lub 4 beczkach 110 L - 200 litrów. W 100 % wykonany 
z polietylenu  zapewniającego maksymalną odporność na substancje chemiczne. System składa się z trzech części: moduł 
podstawowy, moduł - stojak na beczki i moduł - półka ułatwiająca bezpieczne przelewanie płynów do mniejszych pojemników. Rozwiązanie w 
znacznym stopniu ułatwia magazynowanie i zapewnia łatwy dostęp do substancji umieszczonych w beczkach.

nr artykułu wymiary max obciążenie waga cena

28667 1244 x 1498 x 660 mm 1388 litrów 64 kg -

28669 1244 x 1168 x 305 mm 680 kg 32 kg 2 407,-

28671 495 x 476 x 419 mm 27 kg 4 kg -

28667

28
67

1 

28669

7.2. Wanny wychwytowe pod beczki i pojemniki IBC
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7 7.4. Podłogi robocze

STANOWISKA EKOLOGICZNE
IDEALNE DO NAPEŁNIANIA BECZEK I DOZOWANIA CHEMIKALIÓW, KWASÓW ORAZ ŻRĄCYCH CIECZY

Polipropylenowa konstrukcja niskoprofilowana eliminuje w 100% przecieki. Mocne, samodopasowujące się kraty, łatwe do 
demontażu. Antypoślizgowe rampy zapewniają bezpieczeństwo. Zbuduj swój własny dopasowany system! Ze stanowiska możliwe jest 
odzyskanie substancji za pomocą zestawu przelewowego. Wanna spełnia wszystkie normy ekologiczne.

nr artykułu wanna wychwytowa wymiary objętość max obciązenie waga cena

28653 pod 1 x beczkę 200 litrów 635 x 635 x 140 mm 45 litrów 567 kg 10 kg 438,- 

28655 pod 2 x beczki 200 litrów 1245 x 635 x 140 mm 90 litrów 1134 kg 15 kg 618,-

28657 pod 4 x beczki 200 litrów 1245 x 1245 x 140 mm 185 litrów 2268 kg 28 kg 1 018,-

28659 pod 6 x beczek 200 litrów 1854 x 1245 x 140 mm 276 litrów 3402 kg 41 kg 1 703,-

28661 pod 8 x beczek 200 litrów 2464 x 1245 x 140 mm 371 litrów 4536 kg 55 kg 2 713,-

28687 rampa pod 28655 1219 x 838 x 159 mm - 455 kg 19 kg 994,-

ZBUDUJ SWÓJ WŁASNY DOPASOWANY SYSTEM !

ŁATW
Y M

ON
TAŻ !
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7.5. Składane wanny wychwytowe

SKŁADANA WANNA WYCHWYTOWA

Łatwa i przyjemna w użytkowaniu wanna wychwytowa. Składająca się do niewielkich rozmiarów to wygoda przy magazynowaniu, 
mieści się w skrzynce narzędziowej, pod albo za siedzenie w aucie. Posiada doskonałą odporność chemiczną, w tym na oleje napędowe, 
płyny chłodnicze, kwasy, zasady i substancje żrące. Wanna wychwytowa pomaga zminimalizować skutki negatywnego oddziaływania na 
środowisko i związanych z nimi kosztami oczyszcznia.

nr artykułu wymiary pojemność waga cena

UT8010 458 x 1474 x 127 mm 75 litów 1 kg 398,-

UT8012 1524 x 1474 x 127 mm 250 litrów 1.5 kg 540,-

UT8016 3658 x 1474 x 127 mm 565 litrów 2 kg 615,-

NOWOŚĆ !
IDEALNE ROZWIĄZANIE TYLKO DLA TWOICH POTRZEB !

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol
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7.4. Podłogi robocze
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7 7.5. Składane wanny wychwytowe

WOREK WYCHWYTUJĄCY POP UP

Worek wychwytujący jest odporny na większość chemikaliów, kwasów, paliw do samochodów i innych agresywnych 
chemikaliów. Odporny na promienie UV, odporny na przekłucie oraz wytrzymały w temperaturze do -50°C. W przypadku wycieku zlej ciecz 
do worka i użyj jej ponownie - zyskujesz podwójnie.

nr artykułu wymiary pojemność cena

28319 ø 711 x 279 mm 76 litrów 565,-

28321 ø 1295 x 279 mm 250 litrów 657,-

28323 ø 1372 x 279 mm 379 litrów 726,-

28325 ø 1651 x 279 mm 568 litrów 844,-

WYCHWYTUJĄCA PŁACHTA

Idealne rozwiązanie w razie wycieku z dachu. Pomaga 
zapewnić szybki i ekonomiczny sposób, aby chronić personel, 
wyposażenie i zapasy. Wystarczy podłączyć zwykły wąż  
ogrodowy, aby odprowadzać wodę z bezpiecznej odległości. 
Płachta odporna na ścieranie, wykonana z wodoodpornej tkaniny 
PCV.

nr artykułu wymiary waga cena

28300 1500 x 1500 mm 3,2 kg 294,-

28304 2100 x 21000 mm 4,5 kg 431,-

28308 3000 x 3000 mm 6,8 kg 662,-

28312 3700 x 3700 mm 10,4 kg 814,-

28315 4600 x 4600 mm 15,9 kg 1 245,-

28318 6100 x 6100 mm 29,5 kg 2 011,-
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7.5. Składane wanny wychwytowe

SKŁADANY ELASTYCZNY BASEN WYCHWYTUJĄCY

Elastyczny basen wychwytujący odporny na większość substancji niebezpiecznych, w tym rope naftową, olej i smary.
Szybki i prosty montaż. Kotwy w zestawie do montażu wanny do podłoża. Odporny na przetarcia i przecięcia, sprawdza się 
nienagannie dla ruchu większych pojazdów. 

nr artykułu wymiary waga

28500 2,4 m x 3 m x 310 mm 24 kg

28502 3 m x 4,6 m x 310 mm 38 kg

28504 3,7 m x 8,5 m x 310 mm 69 kg

28504 3,7 m x 15,2 m x 310 mm 132

Łatwy montaż na stałe do podłoża

POSZUKAMY DLA CIEBIE NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA !

7.5. Składane wanny wychwytowe

Idealne rozwiązanie do mycia aut, mycia węży hydraulicznych.

Pod wanną może znajdować się mata sorpcyjna 
z warstwą nie przepuszczającą wycieku 

do podłoża i jednocześnie zapobiegająca uszkodzeniu matriału
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7 7.5. Składane wanny wychwytowe

SKŁADANE WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

Wanna wykonana z tworzywa odpornego na działanie substancji chemicznych i promieniowania słonecznego. Nowoczesne i 
praktyczne rozwiązanie do składowania chemikaliów wszędzie tam gdzie może dojść do wycieku substancji szkodliwych. Swoje zastosowanie 
znalazła na poligonach wojskowych, w firmach budujących drogi i autostrady oraz wszędzie tam gdzie problem składowania 
jest tylko tymczasowy. Po zastosowaniu wannę można umyć i szybko złożyć.

nr artykułu przeznaczenie wymiary objętość waga cena

5750-YE wanna wychwytowa na 1 beczkę 610 x 610 x 100 mm 38 L 1 kg 540,-

5755-YE wanna wychwytowa na 2 beczki 610 x 1220 x 100 mm 56 L 1,5 kg 983,-

5760-YE wanna wychwytowa na 4 beczki lub na 1 IBC 1220 x 1220 x 100 mm 110 L 2 kg 1 410,-

5765-YE wanna wychwytowa na 4 beczki w linii 610 x 2400 x 100 mm 110 L 2,5 kg 1 712,-

5770-YE wanna wychwytowa na 6 beczek 1220 x 1830 x 100 mm 170 L 3 kg 2 100,-

5780-YE wanna wychwytowa na 8 beczek lub 2 IBC 1220 x 2400 x 100 mm 303 L 3,5 kg 2 410,-

7006-BK Krata z PE 1220 x 580 x 50 mm - 8 kg 272,-
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7.5. Składane wanny wychwytowe

SKŁADANE WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

Wanna  przeznaczona jest do krótkotrwałego przechowywania płynów technicznych, produktów naftowych i chemikaliów w 
przypadku awarii, poza tym może być wykorzystywana do celów higienicznych, technicznych i odkażania. Wanny dostarczane 
są w kilku rozmiarach. Większe rozmiary można stosować jako zbiorniki wielkogabarytowe lub zbiorniki pośrednie. Ich zaletą  jest możliwość 
formowania wokół przeszkody. Do manewrowania nią służą stalowe liny pokryte PCV, na obydwu końcach zakończone karabinki-
em bezpieczeństwa o maksymalnej nośności do 200 kg. Każdy produkt zawiera zintegrowany wskaźnik poziomu cieczy, umożliwiający 
określenie orientacyjnej ilości wychwyconej substancji. Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy również wysoce odporną wkładkę i specjalną 
podkładkę pod dno wanny. Oba akcesoria znacząco przedłużają żywotność wanny.

nr artykułu przeznaczenie wymiary objętość waga cena

ET01 WANNA SKŁADANA 350 x 700 x 125 mm   25 L 2 kg 650,-

ET02 WANNA SKŁADANA 700 x 700 x 175  mm 75 L 3 kg 994,-

ET03 WANNA SKŁADANA 1000 x 1000 x 200 mm 175 L 6 kg 1 220,-

ET04 WANNA SKŁADANA 1500 x 1500 x 425 mm 900 L 16 kg 2 600,-

ET041 WANNA SKŁADANA 1500 x 1500 x 225 mm 450 L 12 kg 2 400,-

ET05 WANNA SKŁADANA 2000 x 2000 x 425 mm 1600 L 26 kg 3 100,-

ET11 WKŁADKA DO WANNY ET01 340 x 690 x 125 mm 25 L - 236,-

ET12 WKŁADKA DO WANNY ET02 690 x 690 x 175 mm 75 L - 314,-

ET13 WKŁADKA DO WANNY ET03 990 x 990 x 200 mm 175 L - 373,-

ET14 WKŁADKA DO WANNY ET04 1490 x 1490 x 425 mm 900 L - 655,-

ET141 WKŁADKA DO WANNY ET041 1490 x 1490 x 425 mm 450 L - 655,-

ET15 WKŁADKA DO WANNY ET05 1990 x 1990 x 425 mm 1600 L - 678,-

ET07 TORBA DO WANIEN S, M, L - - - 137,-

ET08 TORBA DO WANIEN XL, XXL - - - 318,-

ET09 PODKŁAD POD WANNĘ 1300 x 1300 mm - - 318,-

ET10 PODKŁAD POD WANNĘ 2200 x 2200 mm - - 458,-

650 pln
nr artykułu: ET01

nr artykułu: ET12

nr artykułu: ET07

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

7.5. Składane wanny wychwytowe
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2100,-

2700,-

2700,-

2700,-

2000,-

1900,-

7.6. Zabudowane wanny wychwytowe

ZABUDOWANE WANNY WYCHWYTOWE Z TWORZYWA

Stanowisko robocze wykonane z bardzo trwałego i odpornego na chemikalia i warunki atmosferyczne polietylenu. Ułatwia 
bezpieczne składowanie i eksploatację beczek, zmniejszając ryzyko wycieku płynów. Spełnia wymagania bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Otwierane z obu stron – ale tylko z jednej strony jednocześnie – dzięki zastosowaniu dwóch  żebrowanych żaluzji. 
Wysoka przestrzeń nad beczkami umożliwia instalację i dostęp do pomp lub lejków. Kontener z możliwością transportu wózkiem widłowym. 
Wanna ociekowa, spełniająca rolę podłogi, wyposażona jest w nieprzesuwną i łatwo zdejmowaną kratownicę. Szerokie wejście ułatwia 
ustawianie beczek na paletach. Z powodzeniem może być wykorzystywane jako stanowisko robocze i magazynowe na zewnątrz budynków. 
Posiada gniazda zewnętrzne umożliwiające przymocowanie stacji do podłoża. 

nr artykułu przeznaczenie wymiary objętość cena

SJC2-YE-BKBA stacja na 2 beczki 200 litrów 1565 x 995 x 2110 mm 250 litrów 4 485,-

SJC45-YE-BKBF stacja na 4 beczki 200 litrów 1565 x 1620 x 2110 mm 485 litrów 5 855,-

SJC4-YE-BKBF stacja na 4 beczki 200 litrów 1565 x 1620 x 2110 mm 250 litrów 5 790,-

4 485 pln
nr artykułu: SJC2-YE-BKBA

nr artykułu: SJC45-YE-BKBF




