Świeże powietrze.
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Wietrzenie pod kontrolą:
program elastycznych i wydajnych
nawiewników ściennych zapewniający
zdrowy klimat w pomieszczeniach.

OKUCIA OKIENNE
OKUCIA DO DRZWI
O K U C I A D O D R Z W I P R Z E S U W N YC H
TECHNIKA WIETRZENIA
A U T O M AT Y K A

TECHNIKA WIETRZENIA

Nowoczesne
Modernes mieszkanie
Wohnen
toistkwestia
eine Frage
doboru
deswłaściwego
richtigen Systems.
systemu.

2

Wentylacja decyduje
o jakości życia.

Kiedyś nasze domy mogły oddychać dzięki
nieszczelnościom w oknach i ścianach. Nowoczesne lub zmodernizowane przegrody
zewnętrzne budynków są na to zbyt szczelne. Z jednej strony do tego właśnie dążymy,
ponieważ szczelność pozwala na wykluczenie strat energii. Z drugiej jednak strony wietrzenie przez otwieranie okien staje się coraz
trudniejsze. Albo wietrzymy zbyt długo,
marnując bezpowrotnie oszczędności
energetyczne, albo wietrzymy zbyt mało,
narażając na szwank zdrowie mieszkańców
i substancję budynku. Jak znaleźć rozwiązanie tej sytuacji?
Aby pogodzić ze sobą efektywność energetyczną oraz dopasowane do potrzeb dostarczanie świeżego powietrza należy postrzegać budynek jako całość. Takie kompleksowe
podejście stosujemy w SIEGENIA tworząc
nasze produkty. Zgodnie z misją naszej
firmy dajemy oknom i drzwiom funkcje,
pomieszczeniom powietrze i wraz z naszymi
partnerami wypracowujemy innowacyjne,
kompleksowe rozwiązania z zakresu okuć
okiennych i drzwiowych.

W broszurze tej pragniemy przedstawić
szerokiemu gronu naszych klientów: architektom, inwestrom, firmom instalującym okna
czy bezpośrednim użytkownikom nawiewniki
ścienne naszej firmy. Szczególne znaczenie
mają tutaj innowacje dotyczące kwestii
odzysku ciepła oraz techniki fitrowania.
Innowacje mają u nas długą tradycję
podtrzymywaną obecnie przez czwarte pokolenie właścicieli. Dbając o pozycję lidera
innowacyjności w branży, inwestujemy duże
nakłady środków w tworzenie i rozwijanie
inteligentnych rozwiązań. Wszystkie produkty poddajemy rygorystycznej procedurze
testowej pod kątem użytkowania w codziennych i niecodziennych sytuacjach, a nasze
wewnętrzne standardy jakościowe znacznie
przekraczają określone przepisami wymagania.

Nasz program urządzeń wietrzących:
Oprócz nawiewników ściennych nasza oferta
obejmuje również nawiewniki okienne do
różnych zastosowań.
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Nie jest żadną tajemnicą,
że wentylacja jest koniecznością.
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Kontrolowana wentylacja to
pozytywna atmosfera w pomieszczeniu.

Zdrowy klimat we wnętrzu spełnia kilka
zadań jednocześnie. Zwiększa dobre samopoczucie i wydajność osób przebywających
w pomieszczeniu, chroniąc przy tym substancję budynku przed wilgocią i zagrzybieniem.

Inteligentne rozwiązania wentylacyjne
pozwalają zachować efektywność energetyczną, w sytuacji gdy stosowane dotąd
wietrzenie przez otwieranie okien traci swoją skuteczność. Kontrolowana wentylacja
pomaga zapewnić także ochronę przed
włamaniem.

Świeże powietrze bez zanieczyszczeń
i hałasu.

Energooszczędność i redukcja kosztów.

Powietrze jest decydującym czynnikiem
dla dobrego samopoczucia, osobistej
wydajności a tym samym jakości życia:
niska zawartość CO2 w powietrzu zwiększa koncentrację. Optymalna wilgotność
powietrza na poziomie 40–60% zapobiega
rozwojowi bakterii, wirusów i grzybów.
Właściwa technika pozwala również na
wyeliminowanie z powietrza uciążliwego
drobnego pyłu, oparów i pyłków roślin.
Aby atmosfera w pomieszczeniu zapewniała dobre samopoczucie należy również
zadbać o odpowiednią ochronę przed
hałasem. Stale zwiększające się obciążenie
hałasem ulicznym, kolejowym i lotniczym jest
obecnie czynnikiem stresogennym „numer 1“
Zaburzenia snu, schorzenia serca i układu
pokarmowego a nawet niedosłuch, to tylko
niektóre ze skutków hałasu.

Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie
oszczędzania energii (EnEV) i świadectwa
energetycznego ma na celu obniżenie
zużycia energii w budynkach. Spełnienie
tych wymagań jest możliwe dzięki izolowaniu i uszczelnianiu przegród zewnętrznych
budynków, co wpływa na znaczna redukcję
strat energii i kosztów ogrzewania. Do ważnych czynników zalicza się także odpowiednia wentylacja przy użyciu nawiewników
okiennych oraz ściennych. Konwencjonalna
wymiana powietrza przez otwarte okna
łatwo prowadzi do zmarnowania poczynionych oszczędności energii. Dlatego liczne
programy finansowania umożliwiają uzyskanie dotacji, również na montaż efektywnych
energetycznie urządzeń wentylacyjnych.
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Innowacyjne nawiewniki ścienne.
Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji.

Strona 10

AEROPAC®
Mały nawiewnik z ochroną przed
hałasem i całym mnóstwem zalet:
jest cichy, wydajny, łatwy w obsłudze
i montażu.
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Różnorodne możliwości
wyposażenia:

Typ nawiewnika

Przepływ powietrza

Rodzaj filtra

Zalety nawiewnika

aktywny

nawiew

filtr cząstek

izolacja
dźwiękowa

pasywny

nawiew
i wywiew

filtr pyłków

regulowanie
wilgotności

nawiew
lub wywiew

filtr węglowy

odzysk ciepła

cicha praca
(do sypialni)
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AEROVITAL®
Uniwersalny nawiewnik zapewniający
ochronę przed pyłkami, odzysk ciepła
i pełen komfort.

12

AEROLIFE ®
Energooszczędny, uniwersalny
nawiewnik z ochroną przed pyłkami
i odzyskiem ciepła.
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AEROPLUS ®
Energooszczędny, uniwersalny
nawiewnik z ochroną przed pyłkami
i odzyskiem ciepła.
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AEROCUBE
Dźwiękochłonny nawiewnik
z regulacją dopływu powietrza oraz
ograniczeniem przepływu.
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Nasze nawiewniki ścienne:
Niewielkie nakłady, świetny efekt.
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Elastyczne rozwiązania
do późniejszego montażu.

Nawiewniki ścienne firmy SIEGENIA zapewniają kontrolowany dopływ świeżego
powietrza. Ale to dopiero początek. Spełniają również szereg funkcji kluczowych dla
dobrego samopoczucia człowieka. Paleta
ich możliwości rozciąga się od optymalnej
izolacji dźwiękowej i odzysku ciepła, przez
zintegrowaną ochronę przed wilgocią, po
wysokowydajne filtrowanie - w zależności od
wybranego typu nawiewnika.

Spójrzmy przykładowo na AEROPAC®.
Konserwacja tego nawiewnika ogranicza się
do umycia lub wymiany filtra raz, dwa razy
do roku, przy czym o momencie wymiany
powiadomi niezawodnie zintegrowany
w urządzeniu wskaźnik. Otwierana klapa
frontowa i zastosowanie kasety filtrów
pozwala na wygodną wymianę bez użycia
narzędzi.

Wydajne nawiewniki ścienne są rozwiązaniem szczególnie godnym polecenia w przypadku modernizacji budynków. Można je
elastycznie włączyć w projekt budynku. Nie
jest konieczna wymiana okna, a montaż
przebiega zaskakująco szybko i bezproblemowo, bez konieczności układania rur
w pomieszczeniu. Wpływa to na niższy
koszt montażu i pozwala przy okazji uniknąć
remontowego kurzu i pyłu. Kolejne atuty naszych nawiewników ściennych to wyjątkowa
łatwość obsługi i konserwacji urządzeń.

Łatwa wymiana filtra:
otworzyć pokrywę nawiewnika
wyjąć kasetę z filtrem
wyczyścić lub wymienić filtr

Szybki i czysty montaż w około
45 minut:
1. przy pomocy szablonu wykonać otwór,
stosując urządzenie z możliwością
odessania pyłu
2. rurkę przyciąć na grubość ściany, zamontować i uszczelnić z obydwu stron
3. zainstalować nawiewnik na ścianie
4. założyć i uszczelnić osłonę na ścianie
zewnętrznej. Wystarczy już tylko włożyć
wtyczkę do gniazdka i nawiewnik jest
gotowy do pracy.

1.

2.

3.

4.
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AEROPAC ®
Mały nawiewnik z ochroną
przed hałasem i całym mnóstwem
zalet: jest cichy, wydajny,
łatwy w obsłudze i montażu.
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Wpuszczenie do pomieszczenia świeżego powietrza wiąże się
przeważnie ze zwiększeniem hałasu we wnętrzu. Mamy na to
antidotum, sprawdzone w licznych projektach: kompaktowy,
prawie niesłyszalny nawiewnik z ochroną przed hałasem
AEROPAC®, zakupiony już w ponad stu tysiącach egzemplarzy.
W połączeniu z oknami dźwiękoszczelnymi sprawi, że własne
cztery ściany pomimo hałasu za oknem, staną się oazą spokoju
i relaksu. Montowany opcjonalnie filtr zapewni ochronę przed
drobnymi zanieczyszczeniami i pyłkami. Poziom wydajności
nawiewnika AEROPAC® można wygodnie ustawić korzystając
z wyświetlacza LCD. Zużycie prądu przy przepływie powietrza
60m3/h wyniesie jedynie 5 W.
Świeże powietrze bez hałasu, pyłków i zanieczyszczeń:
kontrolowany pobór świeżego powietrza przez zewnętrzną
ścianę – cicha praca, oszczędność energii i doskonała izolacja
akustyczna
oczyszczanie powietrza za pomocą filtra standardowego;
opcjonalnie z filtrem pyłków lub z filtrem z aktywnym węglem
indywidualna regulacja bocznym suwakiem – równomierny
dopływ świeżego powietrza bez przeciągów
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Zalety produktu AEROPAC®:
niezwykle skuteczna izolacja akustyczna zadba o dobry, relaksujący sen
ciche wietrzenie bez przeciągów
wyświetlacz LCD: ustawianie ilości powietrza i programowany
timer
indywidualna regulacja powietrza bocznym suwakiem
3 opcjonalne filtry: filtr standardowy, z aktywnym węglem, pyłu
lub pyłków roślin
łatwa wymiana filtra dzięki sygnalizacji i kasetom
kompaktowe wymiary i atrakcyjna, błyszcząca obudowa
możliwość subwencjonowania nawet 100% wartości, gwarancja
na produkt 5 lat
sterowanie radiowe w systemie Z-Wave
możliwość montażu AEROPAC® na ściance kolankowej

Łatwy montaż:
wykonać otwór w ścianie zewnętrznej
zamocować rurę i osłonę zewnętrzną
nawiewnik może być podłączony do kanału wentylacyjnego
(w przypadku całościowych systemów wentylacji budynku)

montaż w kanale wentylacyjnym

AEROVITAL ®
Uniwersalny nawiewnik zapewniający ochronę przed pyłkami,
odzysk ciepła i pełen komfort.

Wentylator ścienny AEROVITAL® oprócz poprawy jakości życia
wpływa także na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Wielu
alergików nie otwiera okien, broniąc się przed działaniem
alergenów, co skutkuje niekorzystnym klimatem w pomieszczeniu. AEROVITAL® zapewnia dopływ świeżego powietrza,
a zintegrowany filtr pyłków pozwala odetchnąć alergikom pełną
piersią, wnosząc do domu nowy wymiar witalności.
Zalety produktu: AEROVITAL

®

dopływ świeżego powietrza bez pyłków przy zamkniętym oknie
cicha praca i zintegrowana izolacja akustyczna
niższe koszty ogrzewania dzięki odzyskowi ciepła - nawet o 73%
wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, wilgotności względnej i sygnalizowanie wymiany filtra
komfort dzięki pilotowi zdalnego sterowania i wyświetlaczowi LCD
automatyczne sterowanie temperaturą i wilgotnością powietrza
10-stopniowa regulacja mocy dmuchawy
możliwość programowania indywidualnych ustawień
zintegrowana klapka zamykająca
Łatwy montaż AEROVITAL® i AEROLIFE®:

wywiercić otwór o średnicy 12 cm w ścianie zewnętrznej
zamocować rurę i osłonę zewnętrzną

montaż nadtynkowy

montaż podtynkowy

AEROLIFE ®
Energooszczędny nawiewnik
uniwersalny z ochroną przed
pyłkami i odzyskiem ciepła.

Również ten nawiewnik ścienny charakteryzuje się energooszczędną, cichą pracą i usuwaniem pyłków. Dlatego jest
rozwiązaniem idealnym do zastosowania w sypialniach
i pokojach dziennych. Nawiewnik AEROLIFE® i AEROVITAL®
można dzięki łatwemu sposobowi montażu stosować w budynkach nowych i modernizowanych.
Zalety produktu AEROLIFE®
3 poziomy nadmuchu
wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD z podświetleniem
filtrowanie pyłków
odzysk ciepła do 66%
wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, wilgotności
względnej i sygnalizowanie wymiany filtra
zintegrowane klapki zamykające
Wymiennik ciepła w AEROVITAL® i AEROLIFE®:
zasysanie świeżego, chłodnego powietrza
odsysanie zużytego, ciepłego powietrza z pomieszczenia
odprowadzane ciepłe powietrze przechodzi przez wymiennik
ciepła, ogrzewając chłodne powietrze zasysane z zewnątrz
wydmuch powietrza przez boczne otwory wyklucza odczucie
przeciągu

zasada działania odzysku ciepła
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AEROCUBE
Nawiewnik z możliwością regulowania dopływu powietrza oraz
ograniczeniem przepływu w razie
zbyt dużego naporu wiatru.
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AEROPLUS ®
Specjalista od usuwania
wilgoci i dobrego klimatu
w pomieszczeniu.

Ć

AEROCUBE to nawiewnik, który w przyjemnie cichy sposób
dostarcza do pomieszczeń świeże powietrze, pozwalając na
regulowanie strumienia przepływu w zależności od potrzeb.
Specjalnie zaprojektowane otwory wylotowe zapewniają optymalne rozprowadzenie powietrza. Zastosowana w urządzeniu
przepustnica pozwala na bezstopniową, a przy tym wygodną
regulację dopływu powietrza.
Zalety produktu AEROCUBE:
ciągła dostawa świeżego powietrza, nawet gdy okna są zamknięte
napływające powietrze jest filtrowane przy pomocy filtra G2
bezstopniowa regulacja dopływu powietrza
ogranicznik przepływu minimalizuje ryzyko przeciągów
wysoki poziom izolacji dźwiękowej dzięki specjalnym właściwościom dźwiękochłonnym
może być montowany w sypialniach i pokojach dziecinnych
do mieszkań, domów jednorodzinnych i pomieszczeń biurowych
(zarówno do nowych budynków jak i projektów renowacyjnych)
Łatwy montaż:
wywiercić w murze otwór o średnicy 15 cm
umieścić w odpowiednim miejscu rurę i osłonę pogodową
nawiewnik może być podłączony do kanału wentylacyjnego
(w przypadku całościowych systemów wentylacji budynku)
zainstalować wewnętrzną osłonę
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przekrój AEROCUBE

Ten nawiewnik ścienny zapewnia niezaprzeczalne korzyści podwyższenie jakości życia oraz bezpieczeństwo i ochronę
budynku. Zapewnia automatyczną regulację temperatury
i wilgotności w pomieszczeniu reagując na zadane parametry.
Dzięki temu w pomieszczeniu, w którym jest AEROPLUS® panuje
przyjemna atmosfera, a substancja budowlana jest przez cały
czas chroniona przed zagrzybieniem. Kolejnym atutem tego rozwiązania jest odzyskiwanie ciepła, pozwalające zaoszczędzić
na kosztach ogrzewania.
Zalety produktu AEROPLUS® :
zdrowy klimat w pomieszczeniu i ochrona przed zawilgoceniem
automatyczna regulacja temperatury i wilgotności w zależności
od warunków panujących w pomieszczeniu
filtrowanie i ogrzewanie wchodzącego powietrza
automatyczne odprowadzanie zużytego, zbyt wilgotnego powietrza
ekologiczne odzyskiwanie nawet 50% ciepła bez powstawania
kondensatu
zasilanie napięciem 12 V zwiększa bezpieczeństwo zastosowania, idealny do łazienki
opcjonalna klapka umożliwiająca pracę w obiegu zamkniętym
zredukowany pobór energii dzięki zastosowaniu technologii EC

montaż nadtynkowy

montaż podtynkowy

SENSOAIR
Inteligentny czujnik jakości
powietrza, automatycznie
aktywujący nawiewniki okienne
i ścienne w razie wykrycia
podwyższonego poziomu
CO 2 i VOC.

SENSOAIR - to czyste powietrze i zdrowy klimat mieszkania
przy zachowaniu pełnej wydajności wentylacji. To inteligeny
czujnik jakości powietrza, który samodzielnie wykrywa zanieczyszczenia w momencie gdy ich poziom przekracza zalecane
wartości. Dzięki temu reaguje na nie szybciej niż ludzki organizm. Skutecznie zapobiega zaleganiu w powietrzu dwutlenku
węgla, nikotyny, dymu czy nieprzyjemnych zapachów, aktywując automatycznie, w razie potrzeby nawiewniki ścienne
i okienne. Zapewnia jakość powietrza, którą „można zobaczyć“, gdyż zintegrowana na obudowie sygnalizacja w sposób
przejrzysty informuje o aktualnym stanie powietrza w pomieszczeniu.
Zalety produktu SENSOAIR:
rozpoznaje różne rodzaje zanieczyszczeń powietrza
zapewnia łatwe, wygodne i dostosowane do potrzeb wentylowanie pomieszczeń
jest prosty w montażu i pasuje do każdego wnętrza
sygnał przekazywany jest drogą kablową lub radiową Z-Wave

Wzrost stężenia CO2 w pomieszczeniu

stężenie CO2

granica komfortu

okno zamknięte
okno zamknięte, okno otwarte
kontrolowana wentylacja,
okno zamkniete

czas

Przykład sterowania

Możliwości funkcjonalne SENSOAIR:
SENSOAIR basic - to samodzielna jednostka wolnostojąca
SENSOAIR plus - może kontrolować pracę urządzeń wentylacyjnych i napędy okien
SENSOAIR wave - może być zintegrowany z systemami radiowymi Z-Wave
Dane techniczne:
zakres pomiaru czujników:
napięcie zasilania:
			
wejście:		
osłona:		
wymiary:		

350–3000 ppm; (CO2 i VOC)
230 V AC / 24 V DC
w zależności od urządzenia
1,5 W
nadtynkowa, ASA; biała RAL 9003
154 mm x 98 mm x 39 mm

SENSOAIR
rejestruje niską
jakość powietrza
w pomieszczeniu

i przekazuje
sygnał drogą
bezprzewodową
lub kablem do

nawiewnika
np. AEROPAC®,
który doprowadza
świeże powietrze
(do pomieszczenia)
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Nawiewniki
ścienne

AEROCUBE

Typ nawiewnika
Izolacja dźwiękowa wg
DIN EN 20140-10 / Dn,e,w

AEROPAC®

DD
51 dB

SN

wave

50 dB

Wydajność przy 2 Pa

14 m3/h

11 m3/h

Wydajność przy 4 Pa

20 m3/h

17 m3/h

Wydajność przy 5 Pa

22 m3/h

20 m3/h

Wydajność przy 7 Pa

27 m3/h

25 m3/h

Wydajność przy 8 Pa

29 m3/h

26 m3/h

Wydajność przy 10 Pa

32 m3/h

31 m3/h
G3: 30 –180 m3/h
F5: 15 – 160 m3/h
aktywny węgiel: 15 – 160 m3/h

Wydajność z dmuchawą

Emisja hałasu LpA
(pomiar wg DIN
EN ISO 3741)
(z A0 = 10 m2)

przy 60 m3/h = 24 dB(A)

Stopień wykorzystania ciepła
Typ filtra

G2

G3, F5, aktywny węgiel

Zamykanie ręczne

tak

tak

Zamykanie automatyczne
tak
sieć bezprzewodowa Z-Wave

Obsługa zdalna
Sterowanie termostatyczne
Sterowanie higrostatem
Sterowanie czasowe

tak

Wysokość

150 mm

467 mm

Głębokość

500 mm + 54 mm + 31 mm

132 mm

Szerokość

150 mm

270 mm

ściana

ściana
ścianka kolankowa (w obrębie dachu)

Miejsce montażu
Przyłącze elektryczne CE

230 V
min. poziom dmuchawy = 2 W
60 m3/h = 5 W
max. poziom dmuchawy = 30 W

Pobór mocy
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tak

Powierzchnia / Kolor

tworzywo ABS / biały
podobny do RAL 9010

Informacje dodatkowe

rura dźwiękochłonna 300 mm:
Dn,e,w = 45dB
rura dźwiękochłonna 400 mm:
Dn,e,w = 48dB

tworzywo / biały alpejski, wysoki połysk

przewód: max. 4,5 m, biały, zakończony standardową wtyczką
możliwe stałe podłączenie do sieci zasilającej

AEROLIFE®

AEROVITAL®

AEROPLUS®

52 dB

52 dB

38 dB

poziom 1: 29 m3/h
poziom 2: 41 m3/h
poziom 3: 70 m3/h

poziom 1: 25 m3/h
poziom 4: 41 m3/h
poziom 10: 70 m3/h

10 m3/h do 30 m3/h

poziom 1: 24 dB(A)
poziom 2: 30 dB(A)
poziom 3: 41 dB(A)

poziom 1: 21 dB(A)
poziom 4: 30 dB(A)
poziom 10: 41 dB(A)

30 dB(A) do 40 dB(A)

do 66%

do 73%

do 50%

powietrze doprowadzane: F7
powietrze odprowadzane: G3

powietrze doprowadzane: F7
powietrze odprowadzane: G3

G2

tak

tak
opcja z klapką do pracy w obiegu zamkniętym
tak
tak
tak

tak

467 mm

467 mm

350 mm

178 mm

178 mm

155 mm

490 mm

490 mm

220 mm

ściana
(na- lub podtynkowy)

ściana
(na- lub podtynkowy)

ściana
(na- lub podtynkowy*)

230 V

230 V

230 V z zasilaczem 12 V
opcjonalnie ze stałym podłączeniem do sieci

poziom 1: 10 W
poziom 2: 14 W
poziom 3: 29 W

poziom 1: 8 W
poziom 4: 14 W
poziom 10: 29 W

4 do 7 W

tworzywo / biały, matowy

tworzywo / biały, matowy

tworzywo / biały, matowy

przewód: 1,2 m zakończony standardową wtyczką
możliwość stałego przyłączenia do sieci zasilającej
filtr z aktywnym węglem na zapytanie

przewód: 1,2 m zakończony standardową wtyczką
możliwość stałego przyłączenia do sieci zasilającej
filtr z aktywnym węglem na zapytanie

przewód: 2 m zakończony standardową wtyczką
możliwość stałego przyłączenia do sieci zasilającej
odpowiedni do wilgotnych pomieszczeń

* W przypadku montażu podtynkowego należy zaznaczyć to w zamówieniu, ponieważ zasilacz jest zainstalowany wewnątrz.
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Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Polska Telefon: +48 77 4477700

Austria Telefon: +43 6225 8301

Rosja Telefon: +7 495 7211762

Beneluks Telefon: +32 9 2811312

Szwajcaria Telefon: +41 33 3461010

Białoruś Telefon: +375 17 3121168

Turcja Telefon: +90 216 5934151

Chiny Telefon: +86 316 5998198

Ukraina Telefon: +380 44 4637979

Dane teleadresowe naszych oddziałów na

Francja Telefon: +33 3 89618131

Węgry Telefon: +36 76 500810

całym świecie znajdziecie Państwo na:

Korea Południowa Telefon: +82 31 7985590

Wielka Brytania Telefon: +44 2476 622000

www.siegenia.com

Niemcy Telefon: +49 271 39310

Włochy Telefon: +39 02 9353601
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Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów tchnicznych
i wizualnych

ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

