WYPOSAŻANIE FERM DROBIARSKICH
tel. kom. 728 341 838
tel. kom. 607 310 883
www.agrodoradca.com

tel. (62) 739 40 40
www.fermo.pl

tel. kom. 601 449 117
www.avena.olsztyn.pl

tel. (52) 381 02 77
fax (52) 381 02 78
www.geneu.pl

tel. kom. 600 244 317
www.oncelighting.eu
www.ilox.eu

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE
POMORSKIE

tel. kom. 609 960 350
e-mail: tomasz@landmeco.com
www.landmeco.com/pl

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

tel. (61) 896 28 00
www.bigdutchman.pl

tel. 781 367 237
www.gremuragro.pl

tel. (61) 657 67 00
www.polnet.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE
WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

PODLASKIE
LUBUSKIE

WIELKOPOLSKIE
WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

ŁÓDZKIE

tel. (61) 819 70 60
fax (61) 819 70 61
www.choretime.com

tel. (58) 682 62 79
tel./fax (58) 682 68 56
www.hodowca.agro.pl
www.sklep.hodowca.agro.pl

tel. (42) 689 24 40
www.elmak.com.pl
e-mail: elmak@elmak.com.pl

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

tel. (68) 385 71 56
tel./fax (68) 352 81 09
www.polskaferma.pl

tel. kom. (77) 44 00 700
www.tefa.pl
WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

tel. (61) 833 04 55
fax (61) 833 00 64
www.hogslat.pl

MAZOWIECKIE

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

tel./fax (42) 251 57 66
tel. kom. 509 204 460
www.energet.com.pl

DOLNOŚLĄSKIE
OPOLSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

tel. (89) 648 77 55
fax (89) 648 40 86
www.indoor.com.pl

LUBELSKIE

ŚLĄSKIE

tel. 604 941 974, 692 901 592
www.twojaferma.pl

tel. (61) 285 22 88
fax (61) 285 40 78
www.verkapplus.pl

tel. (62) 782 28 01
tel. kom. 604 257 457
www.ergoferm.pl
tel. (12) 269 18 77
fax (12) 269 18 78
www.jotafan.pl
PODKARPACKIE

tel. kom. 510 781 632
e-mail: biuro@kropafarm.pl
www.kropafarm.pl

MAŁOPOLSKIE

H O D O W CA D R O B I U

tel. (52) 364 96 07
e-mail: info@wesstron.pl
www.wesstron.pl

tel. (23) 657 52 60
tel. kom. 600 241 783
www.farmazuromin.pl
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AGRO DORADCA
Dariusz Ignaszewski
Chrośna 39, 86-050 Solec Kujawski
tel. kom. 728 341 838
tel. kom. 607 310 883
www.agrodoradca.com

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów w dziedzinie
wyposażenia i modernizacji obiektów do produkcji drobiu.
Zajmujemy się tym od wielu lat. Dzięki zdobytej wiedzy
oraz znajomości najnowszych trendów na rynku sprostamy
najbardziej wymagającym potrzebom klienta.
Serwis oferowany przez nasz zespół nie ma sobie równych w kraju.

WYPOSAŻANIE FERM DROBIARSKICH (4)

e
e

Chrośna

e

Zielona Góra

e
e

ELMAK Zakład Automatyki
ul. Rokicińska 299/301, 92-614 Łódź
tel. (42) 689 24 40
e-mail: elmak@elmak.com.pl
www.elmak.com.pl

Oferujemy:
systemy wentylacji
e systemy pojenia
e systemy karmienia
e

ogrzewanie
e schładzanie
e oświetlenie
e

silosy paszowe
e serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny
e

Nasi partnerzy: SKOV – ILOX – LANDMECO – WINTERWARM – EUROSILOS – AGOS

Avena
Tadeusz Awiżeń
Klewki 13A, 10-687 Olsztyn
tel. kom. 601 449 117
e-mail: kontakt@avena.osztyn.pl
www.avena.olsztyn.pl

e
e
e
e
e
e

e
e
e
e

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 7,
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. (61) 896 28 00
e-mail: biuro@bigdutchman.pl
www.bigdutchman.pl

e
e
e

e
e
e
e

e
e
e
e

Chore-Time Europe Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1, 62-060 Strykowo
tel. (61) 819 70 60
fax (61) 819 70 61
e-mail: info@choretime.pl
www.choretime.com
www.chore-time.eu

systemy karmienia
systemy pojenia
systemy transportu paszy
silosy paszowe i zbożowe

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem firm FANCOM i ROXELL

e

ENERGET
Naturalne ściółki dla zwierząt
tel. (42) 251 57 66
tel. kom. 509 204 460
e-mail: radek@energet.com.pl
www.energet.com.pl

systemy klatkowe chowu i odchowu kur nieśnych
alternatywne systemy chowu i odchowu kur nieśnych
gniazda dla stad rodzicielskich brojlerów
systemy pojenia i karmienia drobiu
silosy, mieszalniki
Tarnowo Podgórne
dozowniki leków i witamin
wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie
komputerowe systemy sterowania wentylacją, ogrzewaniem
chłodzeniem
systemy alarmowe, systemy zarządzania fermami drobiu
systemy oczyszczania powietrza wyrzucanego z budynków inwentarskich
wsparcie techniczne montaż i serwis urządzeń
możliwość budowania ferm pod klucz (projekty, uzyskanie pozwoleń,
dokumentacja techniczna, budowanie budynków w dowolnej technologii)

e

e

e
e
e
e

systemy wentylacji
systemy schładzania
systemy ogrzewania
oświetlenie

Ergoferm
63-600 Kępno, ul.Wrocławska 67
tel. kom +48 604 257 457
tel. kom +48 604 257 457
tel. +48 62 78 228 01
e-mail: biuro@ergoferm.pl
www.ergoferm.pl

PPHU Krzysztof Barański

AVENA Tadeusz Awiżeń
Trękusek k/Olsztyna, tel. 601 449 117

PPUH WIT-POL

INWESTPOL – MONTER

Bobrek k/Oświęcimia, tel. 33 845 82 90

Ciechanów, tel. 604 291 574

H O D O W CA D R O B I U

– idealne do wstawień jednodniowych piskląt indyków i brojlerów
oraz stad rodzicielskich
– sucha, odpylona, wolna od grzybów i roztoczy utrzymuje
optymalny mikroklimat w kurniku
– wpływa na ogólną poprawę dobrostanu stada
– produkt w 100% z wyselekcjonowanej polskiej słomy
– przebadany laboratoryjnie
– łatwy w użytkowaniu

KORZYSTNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

e

– dostawy luzem i w workach BB na terenie całej Polski
– szybka realizacja zamówień
– sprawdzone produkty najwyższej jakości

Firma Fienhage lider systemów do hodowli drobiu,
oferuje swoim klientom za pośrednictwem firmy ERGOFERM.
Kompleksowe wyposażenie systemów dla kur niosek:
e systemy wolierowe
e gniazda automatyczne
e odchowalnie kur niosek
e systemy wentylacji
e systemy zbioru jaj

Paweł Trzeciak (przedstawiciel)

Adam Trzeciak (właściciel)

tel. 660 758 087
e-mail: pawel.trzeciak@ergoferm.pl

tel. 604 257 457
e-mail: adam.trzeciak@ergoferm.pl

e

Pobiedziska

Ciechanów

Strykowo

Bobrek

FARMA
ŻUROMIN
Sp. z o.o.
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 128
tel. (23) 657 52 60
tel. kom. 600 241 783
e-mail: farmaa@poczta.onet.pl

www.farmazuromin.pl

Kępno

Przedstawicielstwo na Polskę

e

Trękusek

Łódź

GRANULAT ZE SŁOMY STROHGRAN

e

e

Sieć autoryzowanych dystrybutorów w Polsce:
Pobiedziska k/Poznania, tel. 505 083 997

ŚCIÓŁKA WIÓROWA PEER-SPAN

Klewki

systemy pojenia i karmienia
ogrzewanie
wentylacja i schładzanie
systemy komputerowe
energooszczędne systemy oświetleniowe do kurników
silosy
systemy sterujące
dozowniki

e

e

Łódź

PROFESJONALNE ŚCIÓŁKI DLA DROBIU:

Oferujemy:
e

e

komputerowe systemy sterowania
systemy wentylacji
systemy karmienia
systemy pojenia (smoczkowe, kubeczkowe)
systemy transportu paszy
silosy paszowe
gniazda automatyczne
wsparcie techniczne, montaż i serwis urządzeń

e

e

e
e

systemy pojenia
systemy karmienia
silosy
ogrzewanie (promienniki
gazowe, nagrzewnice
gazowe i olejowe)
systemy wentylacji
(wentylatory jednoi trójfazowe)
systemy schładzania
produkcja wentylatorów

e
e
e
e
e
e
e

e

Niemiecka jakoÊç i precyzja

dozowniki
alarmy
maty dezynfekcyjne
sterowniki mikroklimatu
oświetlenie
paszociągi spiralowe
paszociągi koralikowe
i pełzakowe z otwartą rynną
dla stad reprodukcyjnych
NOWOŚĆ:
nagrzewnice wodne o mocy 90kW
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Żuromin
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Kompleksowe wyposażenie oraz modernizacja ferm drobiu:

kompleksowe wyposażenie budynków e systemy karmienia i pojenia
drobiarskich
(indyki, broilery, kaczki, gęsi,
e adaptacja istniejących budynków
reprodukcja kaczki i kurczaka)
e systemy oświetlenia:
na potrzeby hodowli drobiu
e serwis istniejących systemów u klienta
oświetlenie tradycyjne oraz LED
Piotrów
e magazyn części zamiennych wszystkich e systemy wentylacji: kominowa,
dostępnych producentów
tunelowa, poprzeczna, mieszana
Wrocław
e ekspresowa dostawa na terenie całego e systemy ogrzewania: wodne,
kraju
gazowe, olejowe
Budujesz kurnik, potrzebujesz porady? e systemy chłodzenia: wysokociśnieniowe i PAD COOLING
e centrale alarmowe w budynkach drobiarskich
Zadzwoń! Doradztwo techniczne:
Zamów przez telefon: (62) 739 40 40 lub na stronie www.fermo.pl
605 140 540
Przedstawiciele: Paweł Owczarek, tel. +48 573 282 222 (woj. dolnośląskie)
e

FERMO
Piotrów 18 k/Kalisza
62-814 Blizanów
tel. (62) 739 40 40
e-mail: sklep@fermo.pl
www.fermo.pl

e
e
e
e

GENEU
ul. Powstańców Wlkp. 14a
86-061 Brzoza Bydgoska
tel. (52) 381 02 77
fax (52) 381 02 78
e-mail: geneu@wp.pl
www.geneu.pl

e
e

e
e
e

e

WYPOSAŻENIE FERM TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU
PRODUCENT RUSZTÓW BETONOWYCH

Hog Slat Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 126
62-080 Batorowo
tel. (61) 833 04 55
fax (61) 833 00 64
biuro@hogslat.com
www.hogslat.pl

e

GREMUR-AGRO
Jan Grzegorz Jałkiewicz
ul. Przemysłowa 19
62-095 Murowana Goślina
tel. 781 367 237,
691 029 268, 882 484 444
www.gremuragro.pl
facebook/gremur agro

e
e

e
e
e

Hodowca Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn
tel. 58 682 68 56
tel. kom. 883 374 603
hodowca@qv.pl
www.hodowca.agro.pl
www.sklep.hodowca.agro.pl
www.facebook.com/hodowca.agro

Siedlce

Zapraszamy do sklepów stacjonarnych
oraz do sklepu internetowego na www.hogslat.pl
Sklep Żuromin Sklep Czaplinek
Sklep Leszno
Sklep Siedlce
tel: 23 655 20 64 tel: 94 316 10 38 tel: 65 527 16 71 tel: 25 748 11 12

e

Brzoza Bydgoska
e

INDOOR Group Ltd
Kamień Duży 4E, 14-200 Iława
tel. (89) 648 77 55
serwis 24/7: tel. (89) 555 21 12
e-mail: biuro@indoor.com.pl
www.indoor.com.pl

Przedstawiciel handlowy:
tel. 728 394 429

e

e

e
e
e

projekty hal inwentarskich w zakresie konstrukcji
i instalacji wewnętrznych,
elementy systemu wentylacji naturalnej: kalenice i klapy
ze sterowaniem,
elementy systemów sterowania systemami
(np. montaż systemów, skrzynki elektryczne itp.)
wykonawstwo i montaż systemów zadawania paszy, pojenia,
ogrzewania, schładzania, wentylacji i oświetlenia
wykonawstwo i montaż hal o konstrukcji stalowej,
wykonawstwo i montaż systemów ważenia paszy i ptaków,
wykonawstwo i montaż gniazd dla stad rodzicielskich i towarowych

wagi dla drobiu: automatyczne i ręczne, oprogramowanie
komputerowe dla wag, połączenie komputera z systemami ważenia
przez Internet, montaż, uruchomienie, szkolenia
e sterownik "Pasza-Woda-Światło" dla procesu kontrolowanego
żywienia brojlera
e oprawy świetlówkowe z regulacją natężenia światła, sterowniki
oświetlenia
e centrala alarmowa GSM, termometry i sygnalizatory alarmowe, zasilacze
e sterowniki mikroklimatu
e liczniki i sterowniki do wody i paszy
e czujniki temperatury, wilgotności, dwutlenku węgla
e moduły rozszerzeń do sterowników (rozszerzenie sekcji płynnej, wlotów, itd.)

Iława

ZASIĘG
WYPOSAŻANIA

e

kompleksowe wyposażenie
obiektów drobiarskich
adaptacja budynków
do hodowli drobiu
serwis w istniejących budynkach
części zamienne z szybkim
transportem
profesjonalny montaż
systemy karmienia i pojenia
systemy oświetlenia:
tradycyjne i LED

e
e

e

e
e
e
e

systemy wentylacji
systemy ogrzewania:
wodne,gazowe,olejowe
systemy chłodzenia:
wysokociśnieniowe
i PAD COOLING
centrale alarmowe
dozowanie pszenicy
ekrany podsufitowe
klapy i kalenice uchylne

Murowana
Goślina

JOTAFAN Andrzej Zagórski
ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków
tel. (12) 269 18 77
fax (12) 269 18 78
e-mail: biuro@jotafan.pl
www.jotafan.pl

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM
e

Żuromin

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM

systemy pojenia dla drobiu
poidła dzwonowe
systemy zadawania paszy
systemy wentylacji
systemy schładzania
nagrzewnice olejowe, gazowe i wodne,
promienniki gazowe
dozowniki do leków firmy Dosatron
środki do mycia i dezynfekcji urządzeń inwentarskich
silosy paszowe z włókna szklanego

Wykonujemy:
e

e Systemy sterowania
Silosy paszowe
Czaplinek
mikroklimatem
Systemy karmienia i pojenia
e Systemy wentylacji
e Dozowniki leków Dosatron
Batorowo
e Systemy ogrzewania
e Serwis oraz montaż urządzeń
e Chłodzenie Cool-Pad
Leszno
oraz wysokociśnieniowe
Posiadamy bogatą ofertę części zamiennych do urządzeń wielu producentów.
Firma Hog Slat jest producentem urządzeń marki Grower Select!
e

Systemy wentylacji
(kominy, wentylatory, wloty
powietrza, sterowniki)
e Systemy paszowe (brojlery,
indyki, nioski, reprodukcja,
kaczki, gęsi)
e Oświetlenie (energooszczędne)
e Systemy zamgławiania
(nawilżania) wysokociśnieniowe

e

Straszyn

Systemy pojenia
(smoczkowe, miskowe,
dzwonowe, odwracalne)
e Ogrzewanie (nagrzewnice,
promienniki)
e Dozowniki do leków i witamin
e Silosy (plastikowe, metalowe)
e Gniazda automatyczne
e Papier dla piskląt

H O D O W CA D R O B I U

Stargard

e

Olsztyn
Łomża
Toruń

Firma oferuje:
kompleksowe wyposażanie ferm drobiu
e sprzedaż i montaż systemów: pojenia, zadawania paszy,
wentylacji, ogrzewania,
e sprzedaż i montaż systemów: ważenia, oświetlenia,
chłodzenia z inhalacją
e montaż systemów: komunikacji, monitoringu, alarmy z GSM
e serwis urządzeń drobiarskich
e doradztwo i wsparcie techniczne
e części zamienne do zamontowanych urządzeń

Kraków

Ostrołęka

Poznań
Lublin

FIRMA NA LATA

KROPA FARM
Dariusz Kroplewski
Ujrzanów 80 B, 08-110 Siedlce
tel. 510 781 632
e-mail: biuro@kropafarm.pl
www.kropafarm.pl
Facebook/kropafarm

H O D O W CA D R O B I U

Siedlce
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LANDMECO A/S
Przedstawiciel na Polskę:
Tomasz Wróblewski
tel. kom. 609 960 350
e-mail: tomasz@landmeco.com
www.landmeco.com/pl

WYPOSAŻANIE FERM DROBIARSKICH (8)

Największy Skandynawski producent
wyposażenia do hodowli drobiu:
e systemy karmienia
e systemy pojenia
e nagrzewnice
e systemy transportu paszy
e systemy alternatywne (woliery)
e gniazda automatyczne
e systemy odchowalni dla woliery

WSZYSTKO DLA TWOJEGO GOSPODARSTWA,
FERMY I NIE TYLKO…
e
e

Zapewniamy montaż, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

TEFA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Fabryczna 1
47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 44 00 700
e-mail: info@tefa.pl
www.tefa.pl

ONCE by Signify (dawniej iLOX)
Globalny lider w produkcji systemów oświetleniowych
do obiektów hodowlanych

ONCE Sp. z o.o.
(dawniej iLOX Sp. z o.o.)
ul. Kossaka 150, 64-920 Piła
tel. kom. 600 244 317
e-mail: once.cee@signify.com
www.oncelighting.eu
www.ilox.eu

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji systemów
oświetleniowych. Tworzymy nasze produkty kładąc duży nacisk na najwyższą
jakość, niezawodną konstrukcję i łatwość serwisowania oraz energooszczędność
przy zachowaniu maksymalnej opłacalności ich stosowania. Ze względu na ciągły
postęp technologiczny i opinie klientów stale rozwijamy nasze produkty.

e

e
e
e
e

Oferujemy:

e

Wysokiej jakości gniazda automatyczne
Ruszta z tworzywa sztucznego
e
Systemy alternatywne/wolierowe
e
Systemy odchowalni dla woliery
e
Automatyzacja procesu zbioru jaj
e
Wyposażenie budynków inwentarskich

e

e

e

Warszawa

sterowniki cyklów świetlnych
żarówki LED,
świetlówki LED
oprawy uniwersalne na gwint E27

Twoja Ferma
Trzcianka 36
64-316 Kuślin
tel. 604 941 974, 692 901 592
www.twojaferma.pl

sterowanie

Specyfikacja:

e

systemy pojenia

e

papier dla piskląt

e

e

oświetlenie

e

montaż i serwis urządzeń

e

wentylacja

e

e

chłodzenie

kompleksowe realizacje
ferm pod klucz

e

klatki do transportu drobiu

e

Wesstron
Augustowo 6, 86-022 Dobrcz
tel. (52) 364 96 07
e-mail: info@wesstron.pl
www.wesstron.pl

ogrzewanie

Oferujemy następujące systemy:
e transportu jaj i paszy
karmienia i pojenia
e wentylacji i schładzania
e silosy
e ogrzewania
e dozowniki
e oświetlenia
i mieszalniki leków
e
części zamienne
energooszczędnego

e

Tarnowo Podgórne

Sulechów Brzezie

Kompleksowe wyposażanie i modernizacja ferm drobiu
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Nasza firma jest oficjalnym przedstawicielem firm:
LUBING • PLASSON • ALKE B.V. • LAE ANLAGENBAU • TUFFIGO RAPIDEX • SKOV A/S • DACS A/S
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Verkap Plus Sp. z o.o.
Wolica Kozia 48
63-040 Nowe Miasto n/Wartą
tel. (61) 285 22 88
tel. kom. 502 592 194
fax. (61) 285 40 78
www.verkapplus.pl

Kuślin

Usługi:
e kompleksowe montaże, serwisy, przeglądy techniczne urządzeń

e

e

Pakowaczki i sortownice Firmy Prinzen
Systemy znakowania jaj Prinzen, Hedi Pack
e
Myjki do jajek, wytłaczanek Mach-C
e
Systemy pojenia, paszociągi
e
Silosy paszowe, wagi do paszy
e
System transportu i pakowania jaj Ovologic

Sprzedaż:
silosy paszowe metalowe
e systemy żywienia i transportu paszy
e systemy pojenia
e ogrzewanie ( nagrzewnice wodne i gazowe)
e systemy schładzania oraz pad cooling
e systemy wentylacji i sterowania mikroklimatem

systemy żywienia
silosy paszowe

Strzelce
Opolskie

e

Piła

e

Polska Ferma Ryszard Grzesiak
ul. Wyczółkowskiego 14
66-100 Brzezie k/Sulechowa
tel. (68) 385 71 56
tel. kom. 695 597 583
tel./fax (68) 352 81 09
www.polskaferma.pl
e-mail: kontakt@polskaferma.pl

Sprzedajemy:

e

e

Polnet Sp. z o.o.
i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. (61) 657 67 00
office@polnet.pl
www.polnet.pl

energooszczędne oprawy oświetleniowe LED
dostosowane do typu hodowli
(brojler, nioska, trzoda, itp.)
regulatory oświetlenia w pełnym zakresie
świecenia (0-100%)

Pełne doradztwo w zakresie hodowli
Wykonanie wstępnych projektów

ZAKRES NASZYCH USŁUG

Oferujemy:
e

Brodnica

Współpracujemy z wiodącymi producentami systemów
wentylacji dla budynków Inwentarskich

Czarnowo

e
e
e
e
e

System chłodzenia „Bryza”
(producent Wesstron)
System ważenia paszy w silosach WS-2PS
z panelem kontrolnym (producent Wesstron)
System karmienia dla brojlerów i indyków
System pojenia dla brojlerów i indyków
Wentylacja
Ogrzewanie
Sterowanie mikroklimatem i oświetleniem
Gniazda do automatycznego zbioru jaj

e
e

e

e

e

Silosy paszowe
Projekty
budowlane
Projekty
wykonawcze
Raporty oddziaływań
na środowisko
Budowa pod klucz
Paweł Pochylski
tel. kom. 695 338 977
pawel.pochylski@wesstron.pl

Firma Verkap Plus sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy Koziej
od 2009 roku uruchomiła nową działalność tj. sprzedaż
urządzeń drobiarskich oraz kompleksowe wyposażenie ferm.
W naszej ofercie znaleźć można nowoczesne urządzenia:
e system karmienia
e system pojenia
e gniazda automatyczne
e oświetlenie
e system wentylacji
e ruszta plastikowe i drewniane
e inne

H O D O W CA D R O B I U

Augustowo

Nowe Miasto n/Wartą

