Ogólna charakterystyka deskowañ STAL-Form.

Deskowanie STAL-Form jest deskowaniem drobnowymiarowym przystosowanym do rêcznego
monta¿u i demonta¿u (masa najciê¿szego elementu nie przekracza 60 kg). Deskowanie STAL-Form
mo¿e byæ równie¿ przestawione na miejsce nastêpnego u¿ycia przy pomocy dŸwigu. Poszycie p³yt
formuj¹cych i dŸwigarów wykonane jest z blachy stalowej. Deskowanie STAL-Form mo¿e byæ
stosowane w budownictwie ogólnym i in¿ynieryjnym do wykonania:
- œcian prostych, pochy³ych i zakrzywionych betonowanych jednoetapowo i wieloetapowo
- s³upów
- stropów
- belek
- murów oporowych
- kana³ów z tuneli
- zapór
- doków
- innych monolitycznych budowli
Deskowania STAL-Form stosuje siê przede wszystkim tam, gdzie wystêpuje du¿a ró¿norodnoœæ form
budowlanych przy jednoczesnej, ma³ej ich powtarzalnoœci oraz tam, gdzie nie jest wymagana wysoka
g³adkoœæ powierzchni betonu. W wyj¹tkowych przypadkach mo¿na uzyskaæ wymagan¹ g³adkoœæ
powierzchni przez zeszlifowanie nadlewów betonu wystêpuj¹cych na z³¹czeniach p³yt. Deskowanie
STAL-Form mo¿e byæ stosowane przy parciu betonu do 25 kPa.
W zaprojektowanym deskowaniu wystêpuje minimalna iloœæ drobnych czêœci. Wszystkie czêœci
³¹cz¹ce (zaciski, ³¹czniki) zaprojektowano dla prostego i szybkiego monta¿u.
Trwa³oœæ elementów deskowania STAL-Form odpowiada 200 - 300 krotnemu ich u¿yciu. Deskowania
STAL-Form mog¹ byæ scalone w zespo³y wielkowymiarowe wraz z deskowaniami typu AW.
P³yty, œci¹gi, dŸwigary i rusztowania podporowe nale¿y dobieraæ w sposób umo¿liwiaj¹cy maksymalne
wykorzystanie ich wytrzyma³oœci.
Przestrzeganie tego warunku ju¿ w fazie projektowania pozwala na ekonomiczne stosowanie sprzêtu.
Ka¿da budowa monolityczna powinna byæ poprzedzona projektem technologiczno-organizacyjnym,
który powinien zawieraæ projekt zadeskowania. Projekt ten powinien sk³adaæ siê z planów zadeskowañ
poszczególnych dzia³ek roboczych i specyfikacji elementów sk³adowych deskowañ.
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Nr Artyku³u

P³yta standardowa
Jest podstawowym elementem
systemu STAL-Form, formuj¹cym
powierzchnie zarówno œcian jak i
stropów.
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Wymiary
w [cm]

2

m

Masa
[kg]

AM 10010

100 x 10

0,10

9,40

AM 10015

100 x 15

0,15

11,20

AM 10020

100 x 20

0,20

12,50

AM 10025

100 x 25

0,25

14,20

AM 10030

100 x 30

0,30

17,90

AM 10040

100 x 40

0,40

20,50

AM 10050

100 x 50

0,50

23,00

AM 12510

125 x 10

0,13

11,70

AM 12515

125 x 15

0,19

13,80

AM 12550

125 x 20

0,25

15,70

AM 12525

125 x 25

0,31

17,20

AM 12530

125 x 30

0,38

22,00

AM 12540

125 x 40

0,50

25,20

AM 12550

125 x 50

0,63

28,20

Nr Artyku³u

P³yta kotwiona

Wymiary
w [cm]

2

m

Masa
[kg]

AMK 100x30 100 x 30

0,30

18,40

AMK 125x30 125 x 30

0,38

22,50

Jest to p³yta formuj¹ca,
przystosowana do mocowania
œci¹gów lub do kotwienia.

P³yta kotwiona
P³yta standardowa

£¹cznik
Œci¹g przelotowy

P³yta kotwiona
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Nr Artyku³u

Wymiary
w [cm]

P³yta elastyczna

2

m

Masa
[kg]

AME 10050

100x50

0,50

20,20

AME 12550

125x50

0,63

25,50

P³yta bez usztywnieñ poziomych,
przystosowana do formowania
œcian zakrzywionych o promieniu
wewnêtrznym powy¿ej 2,25 metra.

DŸwigar ceowy

P³yta wyrównawcza

P³yta elastyczna

P³yta elastyczna

DŸwigar ceowy
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Nr Artyku³u

P³yta wyrównawcza
œcienna
Stosowana jest do uzupe³niania
szczelin o szerokoœci maksymalnej
20 cm w deskowaniach œciennych.

Wymiary
w [cm]

2

m

Masa
[kg]

AMW10050

100x15

0,15

8,00

AMW12550

125x50

0,19

9,50

AMW10022,5

100x22,5

0,23

11,60

AMW12522,5

125x22,5

0,28

13,70

2,5 cm

P³yta wyrównawcza

min. 12,5 cm

12,5 cm

P³yta standardowa

DŸwigar ceowy
S³u¿y do usztywniania deskowania
w pionie oraz przejmuje si³y parcia
betonu od p³yt i przenosi je na
œci¹gi.

AMDC100

100

0,10

10,90

AMDC125

125

0,13

13,50

AMDC250

250

0,25

26,30

P³yta standardowa
DŸwigar ceowy

£¹cznik
DŸwigar ceowy
Œci¹g przelotowy
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Nr Artyku³u

Naro¿nik wewnêtrzny

Wymiary
w [cm]

2

m

Masa

AMNW 100x15

100x15

0,30

13,60

AMNW 125x15

125x15

0,37

18,30
L (125, 100)

Stosowany przy formowaniu
prostych naro¿y œcian oraz naro¿y
pomiêdzy stropami a œcian¹ lub
podci¹giem.

B2

B1

[kg]

Zewnêtrzny k¹townik
naro¿ny

P³yta standardowa
£¹cznik

P³yta standardowa
Naro¿nik wewnêtrzny

P³yta standardowa

P³yta naro¿na

AMN 100

100

0,30

17,60

AMN 125

125

0,38

21,80

Stosowana do formowania
wzmocnionych naro¿y œcian.

135o

Zewnêtrzny
k¹townik naro¿ny

P³yta standardowa

P³yta standardowa

P³yta naro¿na

20, 30, 40 cm
£¹cznik
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P³yta standardowa

Zewnêtrzny k¹townik
naro¿ny
Umo¿liwia po³¹czenie STALForm ustawionych prostopadle.

Wymiary
w [cm]

2

m

Masa
[kg]

AMZK100

100

3,60

AMZK125

125

4,50

AMZK150

150

5,30

L (150, 125, 100)

Nr Artyku³u

Zewnêtrzny
k¹townik naro¿ny

P³yta standardowa
£¹cznik

P³yta standardowa

Naro¿nik wewnêtrzny
P³yta standardowa

K¹townik uzupe³niaj¹cy

AMKU100

100

3,55

AMKU125

125

4,45

L (125, 100)

S³u¿y do wykorzystania pe³nej
wysokoœci i szerokoœci p³yt
standardowych.

K¹townik
uzupe³niaj¹cy

£¹cznik
DŸwigar ceowy

P³yta standardowa
Œci¹g przelotowy
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Nr Artyku³u

Zacisk pojedyñczy

Wymiary

Masa

w [cm]

[kg]

AUZ1

0,75

AUZ2

1,1

Umo¿liwia mocowanie elementów
usztywniaj¹cych (np. rur) do p³yt
STAL-Form.

Zacisk podwójny
Mocuje elementy usztywniaj¹ce
(np. ceowniki) do p³yt STAL-Form.
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Nr Artyku³u

Zacisk podwójny z
p³ytk¹

Wymiary

Masa

w [cm]

[kg]

AUZ2P

1,1

AUK

0,04

AMZg

0,05

Stosowany do mocowania elementów
usztywniaj¹cych z drewna.

Klin
Zwornik giêty
Stanowi¹ ³¹cznik STAL-Form i
s³u¿¹ do ³¹czenia p³yt ze sob¹, oraz
p³yt z dŸwigarami, naro¿nikami i
k¹townikami.

P³yta standardowa

Zewnêtrzny
k¹townik naro¿ny
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Nr Artyku³u

Wspornik pomostu
roboczego

Wymiary

Masa

w [cm]

[kg]

AUP

11,8

AS4S x L

1,5 kg/mb

AS4NSk

0,3

S³u¿y do podpierania pomostu
roboczego w deskowaniach
œciennych z p³yt U-Form.

Œci¹g przelotowy
S³u¿y do ³¹czenia dwóch zespo³ów
œciennych deskowania
wielkowymiarowego AW i
jednoczeœnie ustala gruboœæ
wykonywanej œciany. Wykonany
jest ze stali o wysokiej
wytrzyma³oœci a walcowany gwint
zapewnia przeniesienie du¿ych si³.
Jest odzyskiwany.

Nakrêtka skrzyde³kowa
Jest elementem wspó³pracuj¹cym
ze œci¹giem przelotowym. Na
œci¹g stosuje siê po jednej
nakrêtce skrzyde³kowej i
szeœciok¹tnej.
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Nr Artyku³u

Nakrêtka szeœciok¹tna

Wymiary

Masa

w [cm]

[kg]

AS2NG2,8

0,20

AS4R

0,10

AS4SP

0,01

AUPM

0,95

Jest elementem wspó³pracuj¹cym
ze œci¹giem przelotowym. Na œci¹g
stosuje siê po jednej nakrêtce
skrzyde³kowej i szeœciok¹tnej.

Plastykowa rura
os³onowa
Zabezpiecza œci¹g przed
zabetonowaniem i ustala gruboœæ
wykonywanej œciany. Pozostaje w
betonie.

Sto¿ek plastykowy
Wspó³pracuje z plastykow¹ rur¹
os³onow¹ a po wyjêciu z betonu
umo¿liwia szpachlowanie powsta³ych
otworów.

Podk³adka
Stosowana jako element dystansowy
pomiêdzy nakrêtk¹ a deskowaniem.
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Zacisk pojedyñczy
P³yta standardowa

£¹cznik

A

DŸwigar
ceowy

Œci¹g przelotowy

A

A-A
Klin

a
75 cm

G³owica U-Form

50 cm
50 cm

300 cm

50 cm

Podpora uchylna

25

5 cm

Kotwa

12,5 cm

25

Podpora uchylna

Œci¹g przelotowy

Deskowanie œcian prostych.
Stosuje siê przy wysokoœci 150 - 320 cm a do ich zadeskowania u¿ywa siê pyt standardowych oraz
dŸwigarów ceowych. Przed zadeskowaniem zaleca siê wykonanie progu o wysokoœci 5 cm. DŸwigary
ceowe i p³yty standardowe ustawione s¹ na pod³o¿u. Wysokoœæ powinna byæ równa lub wiêksza od
wysokoœci œciany. Przy wy¿szych œcianach deskowanie nale¿y dodatkowo usztywniæ rurami
rusztowaniowymi mocuj¹c je pionowo.
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Takt I

Takt II i dalsze

Œci¹g przelotowy

DŸwigar ceowy

P³yta
standardowa

Rura
o 48,3 x 3,6

Œruba œci¹gu

5 cm

10 cm

Zacisk
pojedynczy

Zacisk
pojedynczy

Deskowanie wspinaj¹ce œcian prostych I.
Jest stosowane przy etapowym betonowaniu œcian wysokich. W pierwszej kolejnoœci przed
ustawieniem p³yt wykonuje siê próg o wysokoœci co najmniej 10 cm. W zadeskowaniu tym, dŸwigary
ceowe opieraj¹ siê o pod³o¿e, natomiast p³yty standardowe podwieszone s¹ do dŸwigarów w
odleg³oœci 5 cm od dolnej krawêdzi dŸwigara. W drugim takcie dŸwigary pozostaj¹ na pozycjach z taktu
I, a p³yty przeniesione s¹ do góry, tak aby ich dolne krawêdzie by³y obni¿one o 5 cm od górnej krawêdzi
betonu taktu I. Deskowanie III taktu polega na przenoszeniu w górê dŸwigarów wraz z p³ytami o
wysokoœci taktu II mocuj¹c dŸwigary do wykonywanych œcian œci¹gami. Tym sposobem
zadeskowania, mo¿na wykonaæ ka¿d¹ œcianê na dowoln¹ wysokoœæ.
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P³yta
kotwiona

Rura pozioma
o 48,3 x 3,6

P³yta
standardowa

Zacisk
podwójny

Rura pozioma
o 48,3 x 3,6

Zacisk
pojedynczy

Deskowanie wspinaj¹ce œcian prostych II.
Do zadeskowania œcian mo¿na stosowaæ równie¿ p³yty kotwione wzmocnione rurami pionowymi. Ten
sposób zadeskowania nie jest ju¿ tak ekonomiczny jak poprzednie, poniewa¿ ni¿sza po³owa
deskowania s³u¿y tylko jako podparcie wy¿szego. W zwi¹zku z powy¿szym wysokoœæ œciany winna byæ
wielokrotnoœci¹ 100 lub 125. Takie zadeskowanie œcian stosuje siê w przypadku, gdy wykonawca nie
dysponuwe dŸwigarami ceowymi.
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P³yta standardowa
P³yta naro¿na

P³yta kotwiona
P³yta kotwiona

Naro¿nik wewnêtrzny

ma
x8
0c
m

Zewnêtrzny
k¹townik naro¿ny

Deskowanie naro¿y œcian.
o

Do zadeskowania naro¿a wewnêtrznego œcian o k¹cie 90 stosuje siê naro¿niki wewnêtrzne a do naro¿a
wzmocnionego œciêtego pod k¹tem 45o,p³yty naro¿ne. Przy ³¹czeniu p³yt na wewnêtrznym naro¿u œcian
u¿ywa siê zewnêtrzne k¹towniki naro¿ne. Monta¿ deskowañ nale¿y rozpocz¹æ od naro¿ników
wewnêtrznych. Po stronie zewnêtrznej deskowania ustawia siê zewnêtrzny k¹townik naro¿ny a obok niego
po jednej p³ycie standardowej z ka¿dej strony. W dalszej kolejnoœci w deskowaniu zewnêtrznym i
wewnêtrznym montuje siê p³yty kotwione lub dŸwigary ceowe. W zale¿noœci od gruboœci œcian przed
monta¿em p³yt na deskowaniu zewnêtrznym i wewnêtrznym mog¹ byæ stosowane p³yty o ma³ej szerokoœci
lub pyty wyrównawcze œcienne. Maksymalna odleg³oœæ zewnêtrzna k¹townika naro¿nego od osi p³yty
kotwionej lub dŸwigara ceowego wynosi 80 cm.
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P³yta elastyczna

P³yta wyrównawcza œcienna

DŸwigar ceowy

Deskowanie œcian zakrzywionych.
Do zadeskowania zbiorników okr¹g³ych i innych œcian krzywoliniowych, których promieñ wynosi 225 cm,
u¿ywa siê równie¿ p³yt elastycznych, oraz p³yt wyrównawczych œciennych. Aby zapobiec uskokom betonu
na poziomych po³¹czeniach betonu deskowañ, œciany krzywoliniowe realizuje siê etapowo po 100, 200 lub
95 cm wysokoœci œciany. Przy zadeskowaniu œcian krzywoliniowych u¿ywa siê równie¿ rur wygiêtych w
promieñ o 7,5 cm wiêkszy od promienia zewnêtrznego i 7,5 cm mniejszy od promienia wewnêtrznego œciany.
W celu lepszej
szczelnoœci œcian mo¿na zastosowaæ œci¹gi przelotowe.

16

P³yty standardowe

Zewnêtrzny k¹townik
naro¿ny

Obejma do s³upów

£¹cznik STAL-Form

G³owica U-Form

Podpora uchylna

Miejsce ³¹czenia
naro¿ników
przesuniête w
stosunku do p³yty

Obejma w pobli¿u
ka¿dego miejsca
³¹czenia p³yt

Deskowanie s³upów.
Do zadeskowania s³upów u¿ywa siê p³yt standardowych, zewnêtrznych k¹towników naro¿nych oraz
obejm. Elementy te spinane s¹ przy pomocy zworników giêtych oraz klinów. Deskowanie s³upa nale¿y
usztywniæ obejmami na górze i na dole w pobli¿u ³¹czenia p³yt. Po wykonaniu zadeskowania nale¿y
podeprzeæ je podporami uchylnymi z g³owicami U-Form lub czterema stojakami podporowymi
wykonanymi z krawêdziaków. Podpory uchylne nale¿y kotwiæ do pod³o¿a.
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o

Parcie betonu w zale¿noœci od prêdkoœci betonowania w temperaturze 5 C

50
27,9

48,7
59,2
69,6
80,3

70,0

50,0

0,6 m/godz.

60,0

0,9 m/godz.

1,2 m/godz.

80,0

1,5 m/godz.

90,0

1,8 m/godz.

2,1 m/godz.

2,7 m/godz.

2,4 m/godz.

83,5
86,8

100

Dopuszczalne parcie dla STAL-Form 25 kPa

38,3

40,0 36,0 30,0

150
200
250
300
350
400

Odleg³oœæ [cm] mierzona od górnej
powierzchni betonu w dó³

0

450
20,0

10,0

0

500

Parcie betonu (kPa)
Prêdkoœæ betonowania

o

60,0

0,6 m/godz.

43,4

200

40,0 36,0 30,0

250
300
350

Odleg³oœæ [cm] mierzona od górnej
powierzchni betonu w dó³

0,9 m/godz.

150

50,0

Dopuszczalne parcie betonu dla U-Form

100

21,5

Dopuszczalne parcie dla STAL-Form 25 kPa

70,0

50

28,8

50 kPa zespo³y scalone

Prêdkoœæ betonowania

0

36,1

50,6
58,1

80,0

1,5 m/godz.

1,8 m/godz.

2,7 m/godz.
2,4 m/godz.
2,1 m/godz.

60,3
62,6

1,2 m/godz.

Parcie betonu w zale¿noœci od prêdkoœci betonowania w temperaturze 15 C

400
450

20,0

10,0

500
0

Parcie betonu (kPa)

Dopuszczalne parcie betonu dla deskowañ STAL-Form
!
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Maksymalne parcie betonu dla deskowañ STAL-Form ograniczone wytrzyma³oœci¹ poszycia p³yt
wynosi 25 kPa (2,5 T/m2)

Wymagania w zakresie bezpieczeñstwa.

Poza ogólnie obowi¹zuj¹cymi w budownictwie przepisami BHP nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê na nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Nadzór techniczny zobowi¹zany jest do organizowania, przygotowania i prowadzenia robót
zgodnie z zasadami i przepisami BHP a w szczególnoœci do przestrzegania i stosowania:
- odpowiednich urz¹dzeñ ochronnych i zabezpieczaj¹cych,
- instrukcji monta¿u deskowañ,
- ochrony osobistej (kasków, pasów bezpieczeñstwa itp.)
2. Wznoszenie obiektów lub ich czêœci w technologii monolitycznej powinno byæ realizowane na
podstawie uprzednio opracowanego projektu organizacji i technologii budowy.
3. Do pracy przy monta¿u i demonta¿u deskowañ oraz przy robotach betonowych nale¿y
zatrudniaæ tylko pracowników przeszkolonych i spe³niaj¹cych wymogi zdrowotne, jakie s¹
wymagane przy pracy na wysokoœci.
4. Wszystkie osoby przebywaj¹ce na terenie budowy zobowi¹zane s¹ do bezwzglêdnego
u¿ywania he³mów ochronnych.
5. Obszar zagro¿ony, np. skutkami spadania z góry przedmiotów lub materia³ów nale¿y skutecznie
zabezpieczyæ m.in. przez:
- ogrodzenie obszaru zagro¿onego i odpowiednie jego oznakowanie,
- zastosowanie zadaszeñ (daszków) ochronnych
Strefa objêta szczególn¹ ochron¹ powinna byæ dostosowana do wysokoœci, na której znajduj¹
siê stanowiska pracy mog¹ce stanowiæ zagro¿enia j.w. nie mo¿e wynosiæ ona mniej ni¿ 1/10 tej
wysokoœci (jednak nie mniej ni¿ 6 m).
6. Przed rozpoczêciem betonowania nale¿y dok³adnie sprawdziæ deskowania zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na:
- iloœæ i rozstaw œci¹gów,
- zamocowanie elementów stabilizuj¹cych,
- zabezpieczenie antyadhezyjne powierzchni roboczych deskowañ
7. Po ka¿dym przestawieniu deskowañ na now¹ dzia³kê robocz¹ a przed rozpoczêciem robót na
pomostach, nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ zamocowania wsporników i barierek pomostów
roboczych i komunikacyjnych.
8. Ci¹gi komunikacyjne utworzone przez pomosty powinny byæ uzupe³nione pomostami
naro¿nymi dla umo¿liwienia przejœcia przez naro¿niki budynku. W przypadku “œlepego”
zakoñczena pomostu powinien byæ on zabezpieczony poprzeczn¹ barierk¹.
9. Na pomoœcie deskowania nie powinno przebywaæ jednoczeœnie wiêcej osób jak to wynika
z dopuszczalnego obci¹¿enia pomostu.
10. Pozostawienie na pomostach roboczych materia³ów i narzêdzi po zakoñczonej pracy jest
zabronione.
11. Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajduj¹cych siê w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia np. szczelnego
daszka ochronnego.
12. Przed przestawieniem deskowañ nale¿y sprawdziæ, czy na pomoœcie nie znajduj¹ siê luŸne
czêœci, które mog³yby spaœæ w czasie transportu.

19

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Przy stosowaniu podpór nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych wymagañ:
- obci¹¿enia dzia³aj¹ce na elementy podporowe powinny byæ przekazywane na grunt za
poœrednictwem podwalin o takiej powierzchni, przy której naprê¿enia i osiadanie nie
przekraczaj¹ dopuszczalnych granic,
- w ¿adnym przypadku nie nale¿y podk³adaæ pod podpory luŸnych cegie³, kamieni lub innych
materia³ów budowlanych, z uwagi na to, ¿e noœne elementy podpór s¹ atestowane przez
wytwórcê, niedopuszczalne jest w przypadku zgubienia lub zu¿ycia niektórych czêœci
zast¹pienie ich przez elementy wykonane we w³asnym zakresie np. sworznie
Betonowanie powinno przebiegaæ przy zachowaniu nastêpuj¹cych wymagañ:
- w czasie uk³adania i zagêszczania betonu nale¿y stale obserwowaæ zachowanie siê
deskowañ, elementów podporowych i stabilizuj¹cych,
- szybkoœæ i wysokoœæ wype³nienia deskowañ betonem nie powinno przekraczaæ
okreœlonych w projekcie zadeskowania parametrów betonowania, w przypadku braku
projektu zadeskowania szybkoœæ betonowania powinna byæ dostosowana do
wytrzyma³oœci i sztywnoœci deskowania.
W trakcie rozdeskowania zabrania siê odrywaæ deskowania od œcian za pomoc¹ ¿urawia.
Rozdeskowanie konstrukcji mo¿e nast¹piæ jedynie po osi¹gniêciu przez beton odpowiedniej
wytrzyma³oœci. Termin rozdeskowania okreœla nadzór budowy.
Deskowanie powinno byæ zawsze zabezpieczone przed parciem wiatru przy pomocy podpór
i odci¹gów linowych lub ³añcuchowych.
Deskowanie powinno byæ sprawdzane okresowo.
Oczyszczanie i powlekanie deskowañ œrodkiem adhezyjnym mo¿e nast¹piæ jedynie po
w³aœciwym zabezpieczeniu zespo³ów przed ich wywróceniem.
Przy stosowaniu œrodków antyadhezyjnych nale¿y zachowaæ wymagane zabezpieczenie oraz
postêpowanie wykluczaj¹ce mo¿liwoœæ powstania zatruæ lub chorób.
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Szanowni Pañstwo
Oferujemy Pañstwu wyroby, których stosowanie jest gwarancj¹
wysokiej jakoœci i bezpieczeñstwa co ma istotny wp³yw na jakoœæ oraz
wygodê wykonywanej pracy.
Nasza instrukcja u³atwia obs³ugê deskowañ, pomaga równie¿ projektantom
i wykonawcom do wyboru najlepszych, optymalnych i oszczêdnych rozwi¹zañ.
Dziêki nam oszczêdzacie czas pracy oraz koszty finansowe inwestycji.

Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy
Zarz¹d ZREMB POLAND Sp. z o.o.

WZORY ZASTRZE¯ONE W URZÊDZIE PATENTOWYM RP
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POLAND

WSZELKIE STALOWE
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21-560 Miêdzyrzec Podlaski
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