
PL Instrukcja monta¿u

Kable grzejne deviflex®

 DTIP-8 i DTIP-10

do cienkich pod³óg betonowych,
  pod³óg z desek na legarach
  oraz instalacji do rur przeciwko
    zamarzaniu

��



Notatki



Zakres zastosowañ

Dane techniczne
Kabel
Typ
Napiêcie znam.
Obci¹¿enie jedn.
�rednica
Kabel zasilaj¹cy
Izolacja przewodów
Izolacja zewnêtrzna
Max. temp. pracy

deviflex® DTIP-8, DTIP-10
dwu¿y³owy z ekranem
230 V
8 W/m lub 10 W/m
Ø 7,4 mm
2,5 m, 3 x 1,5 mm²
PEX (Polietylen)
PVC 90°C
65°C

Po³¹czenia
Faza                  Br¹zowy
Zero robobce     Niebieski
Zero ochronne   ¯ólto ziel

UWAGA!
- Kabla grzejnego nie wolno skracaæ, nacinaæ lub te¿ zbytnio naprê¿aæ
  mechanicznie w pobli¿u miejsca ³¹czenia kabla grzejnego z zimnym.
- Kabel powinien zostaæ u³o¿ony przez osobê z odpowiednimi uprawnieniami.

£azienka
Pokój  dzienny
Pod³ogi drewiane
Cienke pod³ogi
betonowe
Biura
Sypialnie
Przedpokoje
Hale sportowe
Cieplarnie
Warsztaty
Przedsionki
Ch³odnie
Przeciwko
zarmarzaniu rur

200
150
80
150

200
          100

200

100
200
200

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

pod³ogowy
powietrzny
powietrzno/pod³ogowy

powietrzno/pod³ogowy

pod³ogowy
powietrzny
powietrzny
powietrzny
ziemny
ziemny
powietrzny
pod³ogowy
pod³ogowy
pod³ogowy

Zakres
stosowania

Obci¹¿enie
W/m²

Obci¹¿enie
Max. W/m²

X

X

X
X

Rodzaj
czujnika

100
80
60

100

60
60
50
50
50
80
70
10

7

DTIP-8 DTIP-10

 - 150
 - 100
 - 80
 - 120

 - 100
 - 100
 - 100
 - 80
 - 100
 - 100
 - 150
 - 20
 - 40

Kable grzejne deviflex®  DTIP-8 oraz  DTIP-10
Kable grzejne DTIP-8 oraz DTIP-10
znajduj¹ szerokie zastosowanie.
Mog¹ byæ z powodzeniem u¿ywane
w instalacjach wewn¹trz
pomieszczeñ: do pod³óg
drewnianych (tzw. deski na
legarach), w cienkich pod³ogach
betonowych (renowacje starych

pod³óg), jak równie¿ w instalacjach
zewnêtrznych do rur przeciwko
zamarzaniu. Niniejsza instrukcja
opisuje podstawowe instalacje
wykorzystuj¹ce kable grzejne DTIP-
8 oraz DTIP-10. W przypadku
innych zastosowañ, nie objêtych
ramami niniejszego opracowania,
prosimy o kontakt z firm¹ �



Informacje ogólne

Rys.1

Przy monta¿u kabli grzejnych
deviflex® nale¿y przestrzegaæ
nastêpuj¹cych wskazówek:

Zastosowanie wy³¹czników
przeciwpora¿eniowych
ró¿nicowopr¹dowych zapewnia
ochronê ludzi od pora¿eñ
elektrycznych.
Nie nara¿aæ mufy ³¹czeniowej,
znajduj¹cej siê miêdzy kablem
grzejnym i zasilaj¹cym na zbyt
du¿e naprê¿enia mechaniczne.
Nale¿y zmierzyæ rezystancjê
kabla tu¿ przed i po zalaniu go
betonem. Zmierzone warto�ci
powinny byæ takie same jak
warto�ci podane na mufie
³¹cz¹cej, z uwzglêdnieniem
dopuszczalnych granic tolerancji
(-5 +10%).
Nale¿y przewidzieæ mo¿liwo�æ
od³¹cznia kabla grzejnego od sieci
zasilaj¹cej. (najlepiej za pomoc¹
termostatów typu devireg® - patrz
strona 8).

Je¿eli kabel grzejny uk³adany
jest przy niskich temperaturach,
mo¿na w celu poprawienia jego
elastyczno�ci przy³¹czyæ go na
krótki czas do sieci zasilaj¹cej.
UWAGA: Przed wykonaniem
powy¿szej czynno�ci kabel
nale¿y bezwzglêdnie rozwin¹æ !
Nie zaleca siê uk³adania kabla
w temperaturze ni¿szej ni¿ -5°C.

Kable grzejne nale¿y przy³¹czaæ i
uk³adaæ na sta³e. Nie wolno zasilaæ
kabli poprzez gniazda wtykowe.
Pod³¹czenia kabli do instalacji
elektrycznej powinna dokonaæ
osoba, która posiada uprawnienia
do wykonywania robót
elektrycznych.
Nale¿y upewniæ siê czy
zainstalowanie kabla nie
spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych obci¹¿eñ
pr¹dowych istniej¹cej instalacji
elektrycznej.
Kable nale¿y chroniæ przed
uszkodzeniami i naprê¿eniami
mechanicznymi.
Nale¿y oczy�ciæ pod³o¿e i
usun¹æ ostre przedmioty.
Najmniejsza �rednica zginania nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿
sze�ciokrotna �rednica kabla.
Kable nie mog¹ dotykaæ i
krzy¿owaæ siê ze sob¹.
Instalacjê grzewcz¹ ³¹cznie
z termostatem nale¿y chroniæ od
zwaræ i przeci¹¿eñ za pomoc¹
wy³¹czników nadmiarowo
pr¹dowych.
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Instalowanie kabla grzejnego pod pod³ogami
z desek na legarach
Stosuj¹c kable grzejne deviflex®

DTIP-8 lub DTIP-10 do pod³óg na
legarach (wykonanych z desek lub
p³yt laminowanych) otrzymujemy
praktycznie bezobs³ugow¹, ciep³¹,
zdrow¹ i such¹ instalacjê grzewcz¹.
Dla osi¹gniêcia najlepszego efektu
pod kablami grzejnymi nale¿y
umie�ciã warstwê materia³u
izolacyjnego.

Okre�lenie maksymalnej mocy
grzewczej
Kabel grzejny przeznaczony do
u³o¿enia pod pod³ogami drewnianymi
nie powinien przekraczaæ 10 W/m2.
Ca³kowita moc kabla pod pod³ogami
drewnianymi wynosi co najwy¿ej
80 W/m2.

Instalacja
- Kabel grzejny przymocowuje siê na
siatce (np. drucianej), która powinna
byæ rozpiêta 1 cm nad izolacj¹
(np.we³na mineralna twarda).
Odstêpy miêdzy zamocowaniami

Pod³oga drewniana

Czujnik

Kabel grzejny

Siatka

Izolacja

Izolacja

Czu
jni

k

Min. 30 mm

Min. 50 mm

Min. 10 mm Odstêpu

Kabel grzejny

Min.
 3

0 
mm

Rys.2 Rys.3

Siatka

kabla powinny wynosiæ ok. 30 cm.
- Kabel grzejny nie mo¿e w ¿aden
sposób dotykaæ izolacji
umieszczonej pod siatk¹.
- Kabel grzejny uk³ada siê tak, aby
by³ on u³o¿ony na skutecznej
powierzchni pod³ogi.
- Odleg³o�æ kabla grzejnego od
dolnej strony pod³ogi powinna
wynosiæ co najmniej 3 cm.
- Kabel grzejny uk³ada siê równole-
gle do legarów, nie bli¿ej ni¿ 3 cm.
- W przypadku przecinania legarów
odleg³o�æ pomiêdzy kablami
grzejnymi powinna wynosiæ co najm-
niej 5 cm. Szeroko�æ wyciêcia legara
pod kabel grzejny powinna wynosiæ 3
cm. Powierzchnia wyciêcia powinna
byæ pokryta foli¹ aluminiow¹ lub
innym niepalnym materia³em o
podobnych w³a�ciwo�ciach. W
ka¿dym wyciêciu mo¿e znajdowaæ
siê tylko jeden ¿y³a grzejna.
- W przypadku przecinania belek
no�nych, nale¿y wyciêcia usytuowaæ
w koñcach belki.

Kabel grzejny nale¿y
sterowaæ przy u¿yciu
termostatu wyposa-
¿onego w pod³ogowy
limiter temperatury
(devireg® 122,
devireg® 522).
Nale¿y wykonaæ
badanie izolacji oraz
pomiar rezystancji
zarówno przed, jak i
po u³o¿eniu desek
pod³ogowych.

Rys.4



a) posadzka kamienna
b) izolacja przeciwwilgociowa
c) betonowa masa plastyczna

d) czujnik
e) kabel grzejny deviflex®

f) ta�ma monta¿owa devifast

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Rys. 6

Instalacja na istniej¹cej pod³odze betonowej Instalacja na istniej¹cej pod³odze drewnianej

Instalowanie kabla grzejnego w cienkich wylewkach
Kable grzejne deviflex® mog¹ byæ
stosowane przy renowacji istniej¹cych
pod³óg, oraz wszêdzie tam, gdzie
istniej¹ ograniczenia wysoko�ci
pomieszczeñ. W takich przypadkach
kabel grzejny k³adzie siê bezpo�rednio
na istniej¹cej pod³odze (drewnianej lub
betonowej). W efekcie otrzymujemy
praktycznie bezobs³ugow¹, ciep³¹,
zdrow¹ i such¹ instalacjê grzewcz¹.

Okre�lenie maksymalnej mocy
grzewczej
Kabel grzejny przeznaczony do
u³o¿enia w cienkich wylewkach
betonowych nie powinien przekraczaæ
10 W/m2. Ca³kowita moc kabla w
cienkich wylewkach betonowych
powinna siê zawieraæ w graniach
100-120 W/m2 w zale¿no�ci od
warunków klimatycznych i izolacyjnych
wystêpuj¹cych w ogrzewanym
pomieszczeniu. Odstêp pomiêdzy
¿y³ami kabla grzejnego nie powinien
przekraczaæ 10 cm. Powiêkszenie tej
odleg³o�ci doprowadziæ mo¿e do
wyst¹pienia tzw. �zimnych stref� na
ogrzewanej pod³odze.

Instalacja
- Kabel grzejny mo¿e byæ przymo-
cowany do istniej¹cego pod³o¿a za
pomoc¹: ta�my monta¿owej devifast,
siatki drucianej o �rednicy drutu ok. 1
mm lub te¿ przyklejony bezpo�rednio
do niepalnego pod³o¿a.
- Kabel grzejny powinien byæ przy-
mocowany w odstêpach co ok. 30 cm.
- W pomieszczeniach nara¿onych na

wilgoæ nale¿y po³o¿yæ izloacjê
przeciwwilgociow¹.
- W sytuacjach gdy pod³o¿e, na którym
k³adziony jest kabel grzejny, wykonane
jest z materia³u ³atwopalnego (np. stara
drewniana pod³oga) nale¿y pomiêdzy
kablem a istniej¹cym pod³o¿em u³o¿yæ
warstwê materia³u niepalnego, np.
cienk¹ (5-6 mm) warstwê
uszlachetnionej masy betonowej, siatkê
metalow¹ o �rednicy drutu ok.1 mm i
wym. oczek 20 x 20 mm.
- Po przymocowaniu do pod³o¿a kabel
grzejny nale¿y zalaæ cienk¹ warstw¹
uszlachetnionej masy betonowej.
Kabel grzejny powinien byæ pod³¹czony
do termostatu wyposa¿onego w czujnik
powietrzny lub pod³ogowy. W przypadku
stosowania kabla grzejnego jako
systemu dodatkowego (tzw. �efekt
ciep³ej pod³ogi) nale¿y stosowaæ czujnik
pod³ogowy. W przypadku grzania
zasadniczego - czujnik powietrzny.
W ³azienkach nale¿y zawsze stosowaæ
czujnik pod³ogowy. Dla pod³óg
z posadzk¹ drewnian¹ (parkiet, deski)
lub te¿ pokrytych wyk³adzinami
z tworzyw sztucznych (np. winylowych)
nale¿y zastosowaæ termostat z czujni-
kiem powietrzno - pod³ogowym. Maks.
temperatura pod pod³og¹ drewnian¹
po³o¿on¹ bezpo�rednio na betonie
powinna wynosiæ 26°C. Warstwê
wykoñczeniow¹ pod³ogi (terakota,
wyk³adzina, klepka itp.) nale¿y
przytwierdziæ do wylweki betonowej,
w której jest kabel grzejny, u¿ywaj¹c
materia³ow ³¹cz¹cych (kleje) przez-
naczonych do ogrzewania pod³ogowego.

Rys. 5

g) warstwa materia³u niepalnego
h) siatka druciana
i) istniej¹ca pod³oga



Rys. 8 Rys. 10Rys. 9izolacja

czujnik

izolacja

czujnik

ta�ma aluminiowa

kabel  grzejny

czujnik

kabel  grzejnykabel  grzejny

skok

X = ilo�æ metrów bie¿¹cych kabla grzejnego na jeden
mb ochranianej rury.

Y = skok miêdzy ¿y³ami kabla grzejnego (patrz rys.9).

Rys. 7

  XX/XY

= kabel grzejny umieszczony dok³adnie
wzd³u¿ ochranianej rury, tzn. 1 mb
kabla na 1 mb ochranianej rury (rys.8).
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1,5/8
2,0/5
2,4/5
2,8/5
3,3/5
3,9/5
4,5/5
5,0/5

A
1,3/11
1,6/9
1,9/8
2,2/8
2,6/8
3,0/8
3,5/8

A
A

1,2/17
1,6/10
1,8/10
2,0/10
2,3/10
2,7/10

Grubo�æ  izolacji w mm

       Cale    mm

Instalowanie kabla grzejnego wokó³ rur przeciwko
zamarzaniu
Kable grzejne deviflex® mog¹ byæ
stosowane w instalacjach
ochronnych rur przeciwko
zamarzaniu oraz w instalacjach
podgrzewaj¹cych rury paliwowe
(np. jako zabezpieczenie przed
wytr¹caniem siê parafiny z oleju
napêdowego).

Okre�lenie wymaganej mocy
grzewczej
Zamieszczona poni¿ej tabela podaje
wymagan¹ ilo�æ kabla grzejnego w
metrach na metr bie¿¹cy ochranianej
rury w zale¿no�ci od jej �rednicy oraz
grubo�ci izolacji. Podane warto�ci
wa¿ne s¹ dla temperatur
zewnêtrznych do -25°C.

mb kabla grzejnego na mb rury/skok w cm�rednica rury
         10           20        30

X/Y

ta�ma aluminiowa

izolacja

ta�ma aluminiowa

A
A
A

1,2/19
1,3/19
1,4/19
1,6/19
2,0/19

        50

A

= mo¿liwo�æ u¿ycia dwóch ¿y³ równoleg³ych zamiast owijania kabla
grzejnego wokó³ rury (rys.10).



ta�ma aluminiowa

izolacja

kabel grzejny

kabel grzejny

czujnik

Rys. 13Rys. 12

Rys.11

Informacje ogólne
- Kabel grzejny nale¿y uk³adaæ
�ci�le przy ochranianej rurze.
- Najmniejsza �rednica zginania nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿
sze�ciokrotna �rednica kabla
(ok.45 mm).
- Kable nie mog¹ dotykaæ i
krzy¿owaæ siê ze sob¹. Nie wolno
mocowaæ kabla ponad ostrymi
krawêdziami. Nale¿y chroniæ kable
przed naprê¿eniami
machanicznymi.
- Kabel grzejny musi byæ
przymocowany na ca³ej d³ugo�ci
ochranianej rury za pomoc¹
samoprzylepnej ta�my aluminiowej.
Ta�ma  u³atwia wymianê ciep³a
oraz zabezpiecza kabel przed
bezpo�rednim kontaktem z izolacj¹,
co mog³oby doprowadziæ do jego
przegrzania.
- Po³¹czenie kabla grzejnego
z zimnym (tzw. mufa ³¹cz¹ca) musi
równie¿ byæ przymocowane do
ochranianej rury za pomoc¹  ta�my
aluminiowej.

- Nie wolno u¿ywaæ sprê¿ystych
elementów ³¹czeniowych
�ciskaj¹cych kabel grzejny.
- U³o¿enie kabla grzejnego w
przypadku instalacji z dwoma ¿y³ami
równoleg³ymi przedstawia rys.13.
- W przypadkach gdy pewne odcinki
ochranianej rury s¹ trudno dostêpne
przy jednoczesnym wymogu
owiniêcia kabla wokó³ niej, nale¿y
zastosowaæ metodê pokazan¹ na
rys.11 i 12. Najpierw na podstawie
przedstawionej wcze�niej tabeli
nale¿y dobraæ odpowiedni¹ d³ugo�æ
kabla, a nastêpnie, po przymoco-
waniu go odcinkami ta�my, owijaæ
nadwy¿ki wokó³ ochanianej rury
naprzemian w lewo i prawo.
- Nale¿y zmierzyæ rezystancjê kabla
zarówno przed jak i po po³o¿eniu
izloacji wokól ochranianej rury.
Zmierzone warto�ci powinny byæ
takie same jak warto�ci podane na
mufie ³¹cz¹cej, z uwzglêdnieniem
dopuszczalnych granic tolerancji
(-5 +10%).
- Sterowanie kablem grzejnym musi
odbywaæ siê poprzez termostat
devireg®.



- Czujnik pod³ogowy z przewodem 2.5 m, 6.0 m i 10.0 m
- Czujnik powietrzny
- Zegar elektroniczny
- devitime 301
- Ta�ma monta¿owa devifast, 5 m and 25 m
- Ta�ma aluminiowa 38mm x 50mm z napisem �WARNING� (pol. OSTRZE¯ENIE)

Czujniki oraz materia³y dodatkowe

120

230

520

330

316
610

pod³ogowy lub
powietrzny

pod³ogowy lub
powietrzny

pod³ogowy lub
powietrzny

pod³ogowy lub
powietrzny
pod³ogowy
pod³ogowy

pod³ogowy

pod³ogowy

5°C

5°C

5°C

5°C

0-8°C

Bia³y

Szary

Bia³y

Szary

Szary
Bia³y

20-60°C

20-60°C

5-35°C
5-50°C
5-50°C

5-30°C
5-45°C

15-30°C
5-45°C
5-50°C

-10-50°C

Nadtynkowy
Nadtynkowy
Nadtynkowy
Listwa DIN

Listwa DIN
Nadtynkowy

Termostaty devireg®

Typ
Zakres
temp

Sposób
monta¿u

Czujnki
podstawowy

Czujnki
dodatkowy

Obni¿enie
noche Kolor Temp.

Kontrola i regulacjaOkre�lanie od³eg³o�ci
miêdzy ¿y³ami
grzejnymi (odstêp C-C)
Okre�lon¹ moc grzewcz¹ uzyskuje
siê przez dok³adne zachowanie
odpowiednich odstepów miêdzy
¿y³ami kabla grzejnego. Odstêp c-c
jest to odleg³o�æ wyra¿ona w cm
zawarta pomiêdzy �rodkami (ang.
centre) dwóch s¹siaduj¹cych ze
sob¹ ¿y³ grzejnych kabla.
Odstêp c-c obliczyæ mo¿na dwoma
sposobami:

pow. w/ m2 na której ma byæ u³o¿ony kabel  x 100
d³ugo�æ kabla

lub

 moc grzewcza na 1mb kabla x 100
 moc grzewcza na 1m2  pow. ogrzewanej

= C-C Wynik w cm.

Najbardziej ekonomicznym oraz
najwygodniejszym sposobem
regulacji kabli grzejnych deviflex®

jest zastosowanie elektronicznych
termostatów typu devireg®.
Termostaty devireg® wytwarzane
s¹ w wielu odmianch i modelach,
dziêki czemu mog¹ one sprostaæ
wymaganiom u¿ytkownika
w szerokim zakresie.
Czujniki: pod³ogowy oraz
powietrzny, maj¹ takie same
charakterystyki (warto�æ rezystancji
dla okre�lonych temperatur),
dlatego te¿ mog¹ byæ stosowane
wymiennie z ró¿nymi rodzajami
termostatów (rezystancja
kat. =15 kOhm/25°C).



Szkic u³o¿enia
kabla grzejnego



Warunki Gwarancji �:
Nabyli�cie Pañstwo produkt, który
mamy nadziejê, podniesie standard
Waszego mieszkania i obni¿y koszty
jego eksploatacji.

System deviheat® sk³adaj¹cy siê
z kabli grzejnych deviflex® lub maty
grzejnej devimat®, termostatów
devireg® oraz ta�my monta¿owej
devifast, rozwi¹zuje kompleksowo
problemy zwi¹zane z ogrzewaniem.

Jest to jeden z najbardziej
bezpiecznych i niezawodnych
systemów grzewczych. W przypadku
wyst¹pienia jednak problemów
zwi¹zanych z jego eksploatacj¹ firma
�, bêd¹ca producentem
nale¿¹cym do Uni Europejskiej,
respektuje obowi¹zki producenta
zgodnie z dyrektyw¹ 85/374/CEE
oraz zwi¹zane z nimi prawa
pañstwowe.
Na podstawie tych uregulowañ
prawnych � udziela 10 letniej
gwarancji na kable grzejne deviflex®

oraz maty grzejnej devimat® oraz 2
letniej gwarancji na pozosta³e swoje
produkty. Gwarancja obejmuje wady
materia³owe oraz wady produkcyjne
oferowanych towarów.
Gwarancja zachowuje wa¿no�æ pod
warunkiem, ¿e Karta Gwarancyjna
znajduj¹ca siê na odwrotnej stronie
zosta³a prawid³owo wype³niona
wykonano szkic ulo¿enia kabla
grzejnego oraz, ¿e zaistnia³e
uszkodzenie zosta³o udostêpnione
firmie � lub jej autoryzowanemu
Przedstawicielowi.
Gwarancja zachowuje wa¿no�æ, je¿eli
Karta Gwarancyjna wype³niona
zasta³a w jêzyku angielskim lub
jêzyku urzêdowym kraju, w którym
produkt by³ zakupiony oraz gdy

zawiera odpowieni kod ISO dla
danego kraju umieszczony w górnym
lewym rogu strony tytu³owej instrukcji
monta¿owej.
Producent - firma � - zobowi¹zuje
siê do bezp³atnego wykonania
naprawy lub te¿ dostarczenia nowego
produktu bez ponoszenia
dodatkowych kosztów nie
zwi¹zanych bezpo�rednio z jego
napraw¹. W przypadku
uszkodzonych termostatów devireg®,
� zastrzega sobie prawo do ich
naprawy, w mo¿liwie krótkim terminie,
bez obci¹¿ania kosztami klienta.
Warunki gwarancji � nie obejmuj¹
instalacji wykonanych przez osoby
nie posiadaj¹ce odpowiednich
uprawnieñ w tym zakresie, szkód
powsta³ych na skutek nieodpo-
wiednich projektów wykonanych
przez osoby trzecie, z³ego u¿ycia,
uszkodzeñ przez osoby trzecie lub
nieprawid³owych instalacji i szkód
bêd¹cych ich nastêpstwem.
Ekspertyzy i naprawy wykonane
przez � lub jej przedstawiciela nie
objête warunkami gwarancji s¹
w pe³ni odp³atne.
Gwarancja wygasa je¿eli za
reklamowany produkt zostan¹
zwrócone pieni¹dze.
Firma � zawsze stara siê
odpowiadaæ szczerze, uczciwie i
szybko na wszystkie zapytania i
uzasadnione roszczenia klientów.

Powy¿sze warunki gwarancji dotycz¹
wy³¹cznie odpowiedzialno�ci za
zakupiony produkt. W kwestiach nie
uregulowanych niniejszym
dokumentem zastosowanie maj¹
przepisy Kodeksu Cywilnego.

��



Gwarancyjna � zostaje udzielona:
Imiê i nazwisko: Telefon:

Karta Gwarancyjna

Adres: Kod pocztowy:

UWAGA!
Karta gwarancyjna traci sw¹ wa¿no�æ w przypadku nie wype³nienia

wszystkich pozycji. Prosimy przeczytaæ informacje na odwrocie.

Projekt wykona³:

Instalacjê wykona³:

D³ugo�æ:

Nr.kat: Typ kabla: Nr. z³¹czki:

Zastosowanie:
q  Beton q  Rury q  Instalacje ziemne
q  Pod³ogi drewniane q  Dach i rynny q

Moc kabla:

Data sprzeda¿y i piecz¹tka sklepu:

DE-VI Electroheat Sp.zo.o

ul. Przasnyska 6A
01, 756 Warsaw
Tel. (22) 639 73 47/48
Fax (22) 639 73 49

Data wykonania
projektu:

Data wykonania
instalacji:

08090095  ·  01.03


