
TECHNOLOGIE DLA BRANŻ
Oferta ważna od października do grudnia 2019 lub do wyczerpania zapasów. Ceny PLN netto, należy doliczyć 23% VAT.

Odkurzacz jednofunkcyjny

■ wydatek powietrza 46 l/s
■ podciśnienie 185/18,5 mbar/kPa
■ pojemność zbiornika 10 l
■ GRATIS: papierowe worki fi ltracyjne,10 szt.

700 zł

T
12/1

Odkurzacz jednofunkcyjny

■ wydatek powietrza 53 l/s
■ podciśnienie 240/24 mbar/kPa
■ pojemność zbiornika 12 l
■ przewód zasilający 12 m

879 zł

CV
30/1

Odkurzacz szczotkowy, kolumnowy

■ wydatek powietrza 43 l/s
■ podciśnienie 193/19,3 mbar/kPa
■ szerokość robocza 300 mm
■ przewód zasilający 12 m
■ GRATIS: fl izelinowe worki fi ltracyjne, 2x10 szt.

1 720 zł

CV
38/2

Odkurzacz szczotkowy, kolumnowy

■ wydatek powietrza 40 l/s
■ podciśnienie 200/20 mbar/kPa
■ szerokość robocza 380 mm
■ przewód zasilający 12 m
■ wyposażony w osobny silnik szczotki

1 689 zł

Puzzi
8/1
C

Urządzenie ekstrakcyjne do czyszczenia tapicerek tekstylnych

■ wydajność teoretyczna 12-18 m²/h
■ wydatek powietrza 61 l/s
■ podciśnienie 230/23 mbar/kPa
■ w standardzie: dysza do tapicerki
■ GRATIS: dysza szczelinowa + RM 770 1 l, uniwersalny środek

czyszczący

1 800 zł

Puzzi
10/1

Urządzenie ekstrakcyjne do czyszczenia wykładzin
i tapicerek tekstylnych

■ wydajność teoretyczna 20-25 m²/h
■ wydatek powietrza 54 l/s
■ w standardzie: dysza podłogowa, dysza do tapicerki
■ GRATIS: RM 760 iCapsol OA 10 kg, proszek do czyszczenia

ekstrakcyjnego niewymagający płukania

2 400 zł



Zachęcamy do zakupów środków czyszczących i akcesoriów.

CZYSZCZENIE
WYSOKOCIŚNIENIOWE

KARTA PRZEDPŁACONA
do HDS 10/20-4 M o wartości 2500 zł brutto

HD
5/15
C Plus

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

■ wydajność tłoczenia 500 l/h
■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
■ moc przyłącza 2,8 kW
■ w standardzie: dysza trójstopniowa i rotacyjna

2 400 zł

HD
6/15
M Plus

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

■ wydajność tłoczenia 560 l/h
■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
■ moc przyłącza 3,1 kW
■ w standardzie: dysza power i rotacyjna
■ GRATIS:  pianownica + RM 838, alkaliczna piana 3 l

3 600 zł

HD
6/15
M Cage

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

■ wydajność tłoczenia 560 l/h
■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
■ Moc przyłącza 3,1 kW
■ w standardzie: dysza power, stalowa rama

3 090 zł

HD
10/25-4
S Plus

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

■ wydajność tłoczenia 500-1000 l/h
■ ciśnienie robocze 30-250/3-25 bar/MPa
■ moc przyłącza 9,2 kW
■ w standardzie: dysza power i rotacyjna

7 049 zł

HDS
5/15
U

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem  wody

■ wydajność tłoczenia 450 l/h
■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
■ maks. temperatura podgrzewania wody 80°C
■ GRATIS: RM 31 eco!effi ciency 10 l + RM 81 eco!effi ciency 10 l

+ lanca do piany + kanister do przygotowania roztworów 2x

7 100 zł

HDS
8/18-4
C Classic

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

■ wydajność tłoczenia 300-800 l/h
■ ciśnienie robocze 30-180/3-18 bar/MPa
■ maks. temperatura podgrzewania wody 80°C
■ w standardzie: dysza power

9 000 zł

HDS
9/17-4
C Classic

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

■ wydajność tłoczenia 290-900 l/h
■ ciśnienie robocze 30-170/3-17 bar/MPa
■ maks. temperatura podgrzewania wody 80°C
■ w standardzie: dysza power

9 700 zł

HDS
10/20-4
M

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

■ wydajność tłoczenia 500-1000 l/h
■ ciśnienie robocze 30-200/3-20 bar/MPa
■ maks. temperatura podgrzewania wody 80/155°C
■ w standardzie: dysza power

14 700 zł

Czyszczenie wysokociśnieniowe to technologia, która ma niezwykle 
szerokie spektrum zastosowań. Dzięki wysokiej skuteczności usuwania 
uporczywych zabrudzeń w krótkim czasie i jej łagodności w stosunku 
do czyszczonych materiałów, technologię tą można stosować na róż-
norodnych powierzchniach: począwszy od metalu, poprzez tworzywa 
sztuczne aż po drewno, kamień czy szkło. Inną zaletą czyszczenia 
wysokim ciśnieniem są relatywnie niskie koszty eksploatacyjne, dzięki 
czemu inwestycja w park maszynowy szybko się zwraca. Wszystko to 
sprawia, że urządzenia wysokociśnieniowe cieszą się wysoką popular-
nością w niemal każdej branży. 

Woda pod wysokim ciśnieniem, nawet bez użycia środków czyszczą-
cych, potrafi  skutecznie usuwać codzienne oraz uporczywe zabrudze-
nia, takie jak błoto czy mech. Jeżeli chcemy pracować szybciej oraz 
skutecznie usuwać zabrudzenia tłuste, warto wybrać model urządzenia 
z funkcją podgrzewania wody. Gorąca woda poprawia skuteczność
usuwania zabrudzeń, przyspiesza rozpuszczanie tłuszczy i pozwala
na obniżenie zużycia środków czyszczących, co w dłuższym czasie 
przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Część urządzeń wysokoci-
śnieniowych z podgrzewaniem wody posiada też możliwość pracy
w trybie pary wodnej.



HD
5/15
C Plus

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

■ wydajność tłoczenia 500 l/h
■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
■ moc przyłącza 2,8 kW
■ w standardzie: dysza trójstopniowa i rotacyjna

2 400 zł

HD
6/15
M Plus

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

■ wydajność tłoczenia 560 l/h
■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
■ moc przyłącza 3,1 kW
■ w standardzie: dysza power i rotacyjna
■ GRATIS:  pianownica + RM 838, alkaliczna piana 3 l

3 600 zł

HD
6/15
M Cage

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

■ wydajność tłoczenia 560 l/h
■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
■ Moc przyłącza 3,1 kW
■ w standardzie: dysza power, stalowa rama

3 090 zł

HD
10/25-4
S Plus

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

■ wydajność tłoczenia 500-1000 l/h
■ ciśnienie robocze 30-250/3-25 bar/MPa
■ moc przyłącza 9,2 kW
■ w standardzie: dysza power i rotacyjna

7 049 zł

HDS
5/15
U

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem  wody

■ wydajność tłoczenia 450 l/h
■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
■ maks. temperatura podgrzewania wody 80°C
■ GRATIS: RM 31 eco!effi ciency 10 l + RM 81 eco!effi ciency 10 l

+ lanca do piany + kanister do przygotowania roztworów 2x

7 100 zł

HDS
8/18-4
C Classic

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

■ wydajność tłoczenia 300-800 l/h
■ ciśnienie robocze 30-180/3-18 bar/MPa
■ maks. temperatura podgrzewania wody 80°C
■ w standardzie: dysza power

9 000 zł

HDS
9/17-4
C Classic

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

■ wydajność tłoczenia 290-900 l/h
■ ciśnienie robocze 30-170/3-17 bar/MPa
■ maks. temperatura podgrzewania wody 80°C
■ w standardzie: dysza power

9 700 zł

HDS
10/20-4
M

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

■ wydajność tłoczenia 500-1000 l/h
■ ciśnienie robocze 30-200/3-20 bar/MPa
■ maks. temperatura podgrzewania wody 80/155°C
■ w standardzie: dysza power

14 700 zł

CZYSZCZENIE
WYSOKOCIŚNIENIOWE

Zyskujesz 778 zł

Zyskujesz kartę!

Zyskujesz 400 zł

Zyskujesz 328 zł

Zyskujesz 410 zł

Zyskujesz 751 zł



CZYSZCZENIE
PODŁÓG TWARDYCH

KARTA PRZEDPŁACONA
do BD 43/25 Bp o wartości 1500 zł brutto

Czyste i zadbane posadzki to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa,
dla poruszających się po nich osób, ale także długiej żywotności i za-
chowania walorów estetycznych podłogi. Ich wymiana stanowi zawsze 
niebagatelny koszt, dlatego warto je zabezpieczyć tak, by służyły jak 
najdłużej.  Sztuka właściwego utrzymania posadzki polega na maksy-
malnym wydłużeniu interwałów pomiędzy gruntownym czyszczeniem, 
które można uzyskać poprzez codzienne, właściwie przeprowadzone 
sprzątanie, okresowo przeprowadzane czyszczenie pośrednie oraz za-
pobieganie powstawaniu silnych zabrudzeń poprzez konserwację
i zabiegi pielęgnacyjne. 

Czyszczenie codzienne, w przypadku posadzek twardych i elastycznych 
sprowadza się przede wszystkim do jak najefektywniejszego usuwania 
luźnych zanieczyszczeń, takich jak piasek, pył czy np. zwierciny. Sub-
stancje te pozostawione na posadzce w krótkim czasie powodują zary-
sowania, dlatego należy się ich regularnie pozbywać poprzez
odkurzanie lub mechaniczne zamiatanie.

Jeżeli na co dzień mamy do czynienia z zanieczyszczeniami mokrymi 
lub cieczami (błoto, woda, smary, oleje) warto zastosować szorowarki. 
To szczególnie wszechstronne maszyny, które mogą służyć zarówno
do codziennych porządków, jak i do zabiegów gruntownego czyszczenia 
(np. usuwania starych powłok ochronnych) oraz zabiegów konserwują-
cych i pielęgnacyjnych, takich jak krystalizacja. 

Warto też nadmienić, że jedną z lepszych metod zapobiegawczych
w utrzymaniu posadzek twardych i elastycznych jest powstrzymywanie 
zanieczyszczeń z terenu zewnętrznego. Im więcej z tych zanieczyszczeń 
uda się nam zebrać, tym mniej ich przedostanie się na posadzki. Z tego 
właśnie powodu warto pamiętać o regularnym mechanicznym zamiata-
niu terenu wokół obiektu.

Zachęcamy do zakupów środków czyszczących i akcesoriów.



CZYSZCZENIE
PODŁÓG TWARDYCH

BDS
33/180
C Adv

Szorowarka jednotarczowa zasilana sieciowo

■ szerokość robocza 330 mm
■ wysokość głowicy 90 mm
■ nacisk szczotki 47|31 g/cm²|kg
■ urządzenie wymaga doposażenia w szczotkę oraz zbiornik
■ GRATIS: odkurzacz uniwersalny NT 22/1 Ap L

3 400 zł

BD
43/25
Bp

Szorowarka tarczowa prowadzona ręcznie, zasilana bateryjnie

■ szerokość robocza szorowanie/odsysanie 430/850 mm
■ zbiornik czystej/brudnej wody 25/25 l
■ w standardzie: szczotka tarczowa

7 300 zł

BD
50/50
C Bp Classic

Szorowarka tarczowa prowadzona ręcznie, zasilana bateryjnie

■ szerokość robocza szorowanie/odsysanie 510/850 mm
■ zbiornik czystej/brudnej wody 50/50 l
■ w standardzie: szczotka tarczowa
■ GRATIS: prosta belka ssąca, 850 mm + RM 755 ES środek

do czyszczenia posadzek, 2,5 l

9 400 zł

BR
40/10
C Adv + MF

Szorowarka walcowa prowadzona ręcznie, zasilana sieciowo

■ szerokość robocza szorowanie/odsysanie 400/400 mm
■ zbiornik czystej/brudnej wody 10/10 l
■ nacisk szczotki 100-200 | 20-30 g/cm² | kg
■ w standardzie: szczotki walcowe, belki ssące,

wałki napędowe i pady z mikrofi bry

8 200 zł

KM
70/20
C

Zamiatarka prowadzona ręcznie

■ wydajność teoretyczna 2800 m²/h
■ szerokość robocza z 1 szczotką boczną 700 mm
■ pojemność zbiornika brutto/netto 42 / 20 l
■ napęd manualny

2 090 zł

NT
30/1
Ap L

Odkurzacz uniwersalny

■ wydatek powietrza 74 l/s
■ podciśnienie 254/25,4 mbar/kPa
■ pojemność zbiornika 30 l
■ GRATIS: płaski fi ltr falisty PES

1 400 zł

NT
40/1
Ap L

Odkurzacz uniwersalny

■ wydatek powietrza 74 l/s
■ podciśnienie 254/25,4 mbar/kPa
■ pojemność zbiornika 40 l
■ w standardzie: płaski fi ltr falisty

1 299 zł

NT
65/2
Ap

Odkurzacz uniwersalny

■ wydatek powietrza 2 x 74 l/s
■ podciśnienie 254/25,4 mbar/kPa
■ pojemność zbiornika 65 l
■ GRATIS: fi ltr membranowy

3 050 złZachęcamy do zakupów środków czyszczących i akcesoriów.

Zyskujesz 310 zł

Zyskujesz 201 zł

Zyskujesz 600 zł

Zyskujesz kartę!

Zyskujesz 1258 zł

Zyskujesz 700 zł

Zyskujesz 174 zł

Zyskujesz 268 zł



AF 
100

Oczyszczacz powietrza 

 ■ maksymalna wielkość pomieszczenia do 100 m2

 ■ wydajności filtrowania 720 m3/godz
 ■ min. - maks. poziom ciśnienia akustycznego 30-48 dB (A)
 ■ moc znamionowa maks. 80 W
 ■ w standardzie: filtr wstępny, filtr uniwersalny

2 600 zł

AFG 
100 Anthracite
AFG 
100 White

Oczyszczacz powietrza 

 ■ maksymalna wielkość pomieszczenia do 60 m2

 ■ min. - maks. poziom ciśnienia akustycznego 25-53 dB (A)
 ■ moc znamionowa maks. 60 W
 ■ w standardzie: filtr wstępny, 3-stopniowy system filtracji, 

generator plazmy

5 399 zł

CZYSZCZENIE WYKŁADZIN 
TEKSTYLNYCH I TAPICEREK

Wykładziny posiadają dobre właściwości izolacyjne i antypoślizgowe, 
skutecznie wygłuszają kroki i tłumią dźwięki, nadają wnętrzom ciepły 
klimat, a przy tym stanowią dobrą alternatywę cenową dla posadzek 
drewnianych czy kamiennych. Niestety zaniedbane lub nieodpowied-
nio czyszczone, w krótkim czasie tracą swój dobry wygląd i stają się 
potencjalnym siedliskiem roztoczy. W celu wydłużenia żywotności 
wykładzin dywanowych należy o nie odpowiednio dbać. 

Podstawowym zabiegiem, który powinien być wykonywany codziennie 
oraz przed każdym gruntownym czyszczeniem jest odkurzanie. Z zada-
niem tym na posadzkach tekstylnych najlepiej radzą sobie odkurzacze 
szczotkowe. Tylko w przypadku wykładzin o bardzo długim runie od-
kurzacze szczotkowe są nierekomendowane i warto je zastąpić trady-
cyjnym odkurzaczem na sucho o dobrych parametrach roboczych. 

Raz do roku, lub w razie zaistnienia potrzeby, należy przeprowadzić 
czyszczenie dogłębne. Najlepszą metodą usuwania uporczywych za-
brudzeń i plam jest czyszczenie ekstrakcyjne, czyli proces polegający 
na naniesieniu na powierzchnię roztworu środka czyszczącego, a na-
stępnie odessaniu go wraz z rozpuszczonymi zanieczyszczeniami lub 
zebraniu za pomocą odkurzacza szczotkowego (w zależności od rodza-
ju zastosowanego środka czyszczącego).

Metoda ekstrakcji pozostawia niewielką wilgoć resztkową, co sprawia, 
że doskonale sprawdza się także w czyszczeniu tapicerki meblowej 
i samochodowej.

Odkurzacz jednofunkcyjny

 ■ wydatek powietrza 46 l/s
 ■ podciśnienie 185/18,5 mbar/kPa
 ■ pojemność zbiornika 10 l
 ■ GRATIS: papierowe worki filtracyjne,10 szt.

700 zł

T 
12/1

Odkurzacz jednofunkcyjny

 ■ wydatek powietrza 53 l/s
 ■ podciśnienie 240/24 mbar/kPa
 ■ pojemność zbiornika 12 l
 ■ przewód zasilający 12 m

879 zł

CV 
30/1

Odkurzacz szczotkowy, kolumnowy

 ■ wydatek powietrza 43 l/s
 ■ podciśnienie 193/19,3 mbar/kPa
 ■ szerokość robocza 300 mm
 ■ przewód zasilający 12 m
 ■ GRATIS: flizelinowe worki filtracyjne, 2x10 szt.

1 720 zł

CV 
38/2

Odkurzacz szczotkowy, kolumnowy

 ■ wydatek powietrza 40 l/s
 ■ podciśnienie 200/20 mbar/kPa
 ■ szerokość robocza 380 mm
 ■ przewód zasilający 12 m
 ■ wyposażony w osobny silnik szczotki

1 689 zł

Puzzi 
8/1
C

Urządzenie ekstrakcyjne do czyszczenia tapicerek tekstylnych

 ■ wydajność teoretyczna 12-18 m²/h
 ■ wydatek powietrza 61 l/s
 ■ podciśnienie 230/23 mbar/kPa
 ■ w standardzie: dysza do tapicerki
 ■ GRATIS: dysza szczelinowa + RM 770 1 l, uniwersalny środek 

czyszczący

1 800 zł

Puzzi
10/1

Urządzenie ekstrakcyjne do czyszczenia wykładzin 
i tapicerek tekstylnych

 ■ wydajność teoretyczna 20-25 m²/h
 ■ wydatek powietrza 54 l/s
 ■ w standardzie: dysza podłogowa, dysza do tapicerki
 ■ GRATIS: RM 760 iCapsol OA 10 kg, proszek do czyszczenia 

ekstrakcyjnego niewymagający płukania

2 400 zł

Zachęcamy do zakupów środków czyszczących i akcesoriów.



CZYSZCZENIE WYKŁADZIN 
TEKSTYLNYCH I TAPICEREK

CZYSZCZENIE WYKŁADZIN 
TEKSTYLNYCH I TAPICEREK

Odkurzacz jednofunkcyjny

■ wydatek powietrza 46 l/s
■ podciśnienie 185/18,5 mbar/kPa
■ pojemność zbiornika 10 l
■ GRATIS: papierowe worki fi ltracyjne,10 szt.

700 zł

T
12/1

Odkurzacz jednofunkcyjny

■ wydatek powietrza 53 l/s
■ podciśnienie 240/24 mbar/kPa
■ pojemność zbiornika 12 l
■ przewód zasilający 12 m

879 zł

CV
30/1

Odkurzacz szczotkowy, kolumnowy

■ wydatek powietrza 43 l/s
■ podciśnienie 193/19,3 mbar/kPa
■ szerokość robocza 300 mm
■ przewód zasilający 12 m
■ GRATIS: fl izelinowe worki fi ltracyjne, 2x10 szt.

1 720 zł

CV
38/2

Odkurzacz szczotkowy, kolumnowy

■ wydatek powietrza 40 l/s
■ podciśnienie 200/20 mbar/kPa
■ szerokość robocza 380 mm
■ przewód zasilający 12 m
■ wyposażony w osobny silnik szczotki

1 689 zł

Puzzi
8/1
C

Urządzenie ekstrakcyjne do czyszczenia tapicerek tekstylnych

■ wydajność teoretyczna 12-18 m²/h
■ wydatek powietrza 61 l/s
■ podciśnienie 230/23 mbar/kPa
■ w standardzie: dysza do tapicerki
■ GRATIS: dysza szczelinowa + RM 770 1 l, uniwersalny środek

czyszczący

1 800 zł

Puzzi
10/1

Urządzenie ekstrakcyjne do czyszczenia wykładzin
i tapicerek tekstylnych

■ wydajność teoretyczna 20-25 m²/h
■ wydatek powietrza 54 l/s
■ w standardzie: dysza podłogowa, dysza do tapicerki
■ GRATIS: RM 760 iCapsol OA 10 kg, proszek do czyszczenia

ekstrakcyjnego niewymagający płukania

2 400 zł

Zachęcamy do zakupów środków czyszczących i akcesoriów.

Zyskujesz 116 zł

Zyskujesz 47 zł

Zyskujesz 71 zł

Zyskujesz 136 zł

Zyskujesz 231 zł

Zyskujesz 410 zł

T
10/1
eco!effi ciency



AF
100

Oczyszczacz powietrza

■ maksymalna wielkość pomieszczenia do 100 m2

■ wydajności fi ltrowania 720 m3/godz
■ min. - maks. poziom ciśnienia akustycznego 30-48 dB (A)
■ moc znamionowa maks. 80 W
■ w standardzie: fi ltr wstępny, fi ltr uniwersalny

2 600 zł

AFG
100 Anthracite
AFG
100 White

Oczyszczacz powietrza

■ maksymalna wielkość pomieszczenia do 60 m2

■ min. - maks. poziom ciśnienia akustycznego 25-53 dB (A)
■ moc znamionowa maks. 60 W
■ w standardzie: fi ltr wstępny, 3-stopniowy system fi ltracji, 

generator plazmy

5 399 zł

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Pieczęć sprzedawcy:

Zanieczyszczenie powietrza to ostatnimi czasy głośny problem. Je-
steśmy narażeni na nie na co dzień zarówno podczas przebywania na 
zewnątrz jak i w pomieszczeniach. Z tego powodu coraz większa licz-
ba pracodawców wśród benefi tów wynikających z zatrudnienia w ich 
przedsiębiorstwie wymienia oczyszczone powietrze podkreślając swoje 
zaangażowane w dbałość o zdrowie pracowników oraz ich komfort. 

W zależności od rodzaju pomieszczeń, w których przebywamy, możemy 
spotkać się w nich z takimi zanieczyszczeniami jak: smog, kurz, pleśń, 
wirusy, bakterie, pyłki, sierść zwierząt oraz TVOC (suma lotnych związ-
ków organicznych) np. farby i powłoki, formaldehyd, benzen
i chlorofl uorowęglowodory. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym 
z głównych powodów rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, może 
powodować  astmę czy przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych. 

Najlepszym sposobem na pozbycie się powyższych zanieczyszczeń
z pomieszczeń, jest oczyszczanie powietrza. Wysokiej jakości oczysz-
czacze skutecznie wyłapują cząsteczki z powietrza, pracują bardzo 
cicho i neutralizują nieprzyjemne zapachy.  Ta druga funkcja staje się 
szczególnie istotna w miejscach takich jak przychodnie stomatologicz-
ne, siłownie, salony fryzjerskie czy sklepy zoologiczne, gdzie nieprzy-
jemna woń często uprzykrza pobyt klientom.

KARTA PRZEDPŁACONA
do AF 100 o wartości 600 zł brutto

Zyskujesz kartę!

Zyskujesz 801 zł


