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Odace
Włącz energię w swoim domu!
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W jakim stylu jest Twoje wnętrze? Duże, otwarte i skromnie 
umeblowane pokoje czy małe, przytulne przestrzenie z wygodnymi 
meblami i ubraniami? Czy wolisz ciepłe, przytulne meble 
w rustykalnym stylu czy nowoczesną elegancję i geometryczne 
kształty? Styl wnętrza jest bardzo indywidualną kwestią, dlatego 
jest prawie tyle stylów, ile osób. W praktyce wielu ludzi ropoczyna 
aranżację wnętrza z elementami, które już posiada, dodając kolejne 
przedmioty w zależności od ich osobowości, potrzeby zmiany 
i budżetu.

Styl,
kwestia
gustu

Eklektyczny

Eklektyczny styl daje wolność mieszania i dobierania elementów, jak 
kwiatowych tapet z lat 70-tych, tradycyjnych mebli, luksusowych zasłon 
i surowych industrialnych materiałów. Jeśli jednak stracisz umiar, wnętrze 
może być przesadnie udekorowane. W eklektycznym stylu balans i umiar 
to klucze do osiągnięcia harmonii.

Odace Styl, 
piaskowy

Odace Styl,  
amber

Dla każdego stylu dekoracji w tym przewodniku 
wybraliśmy dwa łączniki Odace, które uzupełniają 
zaprezentowane fotografie. Jednak to tylko sugestie - 
to od Twojej wyobraźni i inspiracji zależy styl wnętrza!

Włącz energię w swoim domu!
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Art Deco

Początek dwudziestego wieku pokazał dwa 
główne style w sztuce: secesję i Art Deco. 
Inspirowana naturą secesja zbiega się 
z wprowadzeniem elektryczności do mieszkań, 
pobudzając tworzenie ikonicznych lamp przez 
projektantów domów jak Daum et Gallé. 
Organiczne formy secesji zapoczątkowały 
geometrie w Art Deco w latach dwudziestych 
XX. wieku. Kontrastujące kolory (czerń i biel) 
stały się wszechobecne na ścianach, podłogach 
i obiciach tapicerskich. Proste, funkcjonalne 
meble produkowane masowo w czasie tej epoki 
wciąż są obecne we współczesnych wnętrzach.

Odace Styl, 
purple

Odace Styl, 
antracyt

Retro

Inspirowane latami sześćdziesiątymi, kiedy 
młodzi ludzie przesunęli limit wolności 
i zbuntowali się przeciw konwencjom, retro-
nowoczesny styl wprowadza geometryczne 
kształty (koła) i kolory, jak pomarańczowy, 
musztardowy i brązowy. Formica jest stylem 
symbolicznym, zdobiącym każdy pokój w domu, 
zaczynając od kuchni. Pomyśl o Andym Warholu 
i Pop Art, a dostaniesz styl retronowoczesny.

Odace Touch,  
nordic wood

Odace You,  
personalizowany
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Industrialny

Styl industrialny powstał w Nowym Jorku 
w momencie, gdy przemysłowe budynki 
zaczęły być przerabiane na mieszkania. Styl 
industrialny można zastosować w każdym 
domu – pod warunkiem, że jest wystarczająco 
przestrzeni. Materiały, takie jak beton i surowa 
stal oraz neutralne kolory - biały, ciemnoszary 
- są cechami charakterystycznymi tego 
„loftowego stylu”. Przemysłowe akcesoria, 
a w szczególności lampy, wciąż są popularne, 
ale dziś zestawia się je z wygodnymi, 
praktycznymi meblami w minimalistycznym 
designie.

Odace Touch, 
wenge

Odace Styl,  
aluminium

Odace Touch,  
szklana biel

Odace Touch,  
bronze

Współczesny

Architektura i naturalne światło dziś przoduje 
we współczesnych wnętrzach. Jakość designu 
i materiałów jest także zauważalna - wszystko 
w imię komfortu. Meble i elementy dekoracyjne 
oraz urządzenia elektryczne sprawiają, że 
zwiększa się komfort i udogodnienia w domu. 
Współczesna paleta kolorów to głównie barwy 
neutralne, z pojedynczym odcieniem jako 
motywem przewodnim, używanym w całym 
domu.
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Minimalistyczny

W stylu minimalistycznym chodzi o światło 
i przestrzeń. Design jest ograniczony do 
niezbędnego minimum. Zbędne rzeczy są 
chowane do wbudowanych schowków, a meble 
są wybierane ze względu na kształt i funkcje 
z akcentem na materiały.

Boho

Kolorowy styl boho jest łatwy w aranżacji i ma 
niefrasobliwy, niezobowiązujący charakter. 
To połączenie hipisowskiego luzu i stylu z lat 
60. Wykorzystywane są elementy etniczne, 
ekologiczne, motywy ludowe - ogranicza 
Cię tylko wyobraźnia! Swobodny urok stylu 
boho  wynika z połączenia bogactwa kolorów 
w dodatkach i neutralnego tła.

Odace Touch,  
inox

Odace You,  
personalizowany

Odace Touch,  
nordic wood

Odace Touch,  
wenge
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Odace Touch,  
nordic wood

Odace Styl,  
biały

Odace Touch, 
szklana biel

Odace Touch,  
nordic wood

Rustykalny

Któż nie marzył o własnym domku na wsi? 
Kamienne ściany, prawdziwa drewniana podłoga, 
terakotowe płytki i funkcjonalne, rustykalne 
meble są cechami charakterystycznymi dla stylu 
rustykalnego. Zaprojektowane, by cieszyć się 
towarzystwem znajomych i rodziny oraz poczuć 
dotyk natury, wnętrza w stylu rustykalnym oferują 
zachwycającą mieszankę kolorów - orcha, 
ceglasty, śródziemnomorski niebieski i zielony. 
Tkaniny obejmują bawełniane sploty i wełniane 
koronki. Rustykalne meble są oczywiście 
zrobione z drewna, które może pozostać 
naturalne albo można je pomalować.

Skandynawski

Styl skandynawski (albo gustawiański) królował 
przez ostatnią dekadę. Skandynawskie 
wnętrza są ciepłe i relaksujące. Podniszczone, 
szykowne pomalowane meble, bibeloty 
z pchlego targu, wygodne sofy i świeże kwiaty 
razem tworzą harmonijną paletę kolorów 
z dominującym białym, jasnoszarym i beżowym. 
Styl skandynawski przemawia do osób 
poszukujących przyjaznej i spokojnej atmosfery.



ODACE STYL ODACE STYL

Pozyskane w ekologiczny spo-
sób materiały oraz paleta kolorów 
utrzymana w radosnej kolorystyce 
zachwycą mieszkających w mie-
ście miłośników natury i pięknych 
krajobrazów.  Odświeżające, po-
budzające kolory będą działać 
tak, jak długi spacer na świeżym 

powietrzu.

Ułatwienie codziennego ży-
cia dzięki praktycznemu i no-
woczesnemu designowi serii 
Odace Styl! Przystosowana, 
aby dopasować się do stylu 
życia. Ramki oferują szeroką 
funkcjonalność i perfekcyjnie 
wtapiają się w styl wnętrza.

NATURALNOŚĆ PRAKTYCZNOŚĆ
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ODACE STYL ODACE TOUCH ODACE YOU

Osobowość domu… tworzysz Ty!
Odważ się mieszać i dopasowy-
wać kolory oraz wzory do aran-
żacji wnętrza, aby było naprawdę 
wyjątkowe. Energiczny żółty, inten-
sywny niebieski, róż indyjski, rysu-
nek Twojego dziecka… Wszystko 
jest możliwe, jeśli chcesz wyrazić 
swoją wizję i stworzyć unikatowy 

nastrój w domu.

NOWOCZESNE MATERIAŁY NIESKOŃCZONA PERSONALIZACJA

Wykonane ze stylowych ma-
teriałów, takich jak drewno, 
minerały i metale, ramki Oda-
ce Touch stanowią doskonałe 
uzupełnienie nowoczesne-
go wnętrza. Natomiast ete-
ryczne, pastelowe kolory tej 
serii pozwalają zbudować 
w  mieszkaniu klimatyczny 

nastrój.
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Wyjątkowe akcesoria z serii Odace Styl 
sprawiają, że wnętrza są funkcjonalne, jak nigdy 
wcześniej. Ładowanie telefonu, zawieszanie listy 
zakupów... drobiazgi, które ułatwiają codzienne 

życie.

ODACE
STYL

ODACE
ST YL

P r a k t y c z n o ś ć
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Światło - taras



11

ODACE
STYL

ODACE
ST YL

P r a k t y c z n o ś ć

Odace Touch

Wykonane z prawdziwego drewna lub fakturowanych metali produkty 
z serii Odace Touch są piękne i koją zmysły. Nowoczesny i ciekawy design 
zawdzięczają subtelnemu połączeniu różnych materiałów i metod obróbki. 

Zaprojektowane 
z charakterem

Inox Bronze

Szklana biel Kamień galaxy

Nordic wood

Inox Aluminium Wenge
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Kamień ardoise



Realizuj swoje pomysły na aranżację, aż do najdrobniejszych 
szczegółów, wykorzystując te same wzory z innych części domu, aby 
tworzyć unikalne przełączniki.

Nieskończona  
personalizacja

Wprowadź swoje  
pomysły w życie

Spersonalizuj swoje wnętrze, tak 
jak chcesz. Dzięki zdejmowanej, 
przezroczystej ramce, seria Odace 
You daje Ci możliwość zmiany wyglądu 
łączników, kiedy tylko chcesz.

Przezroczysta 
ramka

Personalizowany 
szablon

Baza
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Odace You



Rozjaśnij swoje życie 
z Odace!

Czujnik ruchu
Oszczędzaj energię i zadbaj 
o bezpieczeństwo w nocy.

Ściemniacz 
Atmosfera, jaką chcesz, na 
wyciągnięcie ręki. 

Łącznik z podświetleniem

Łącznik jednobiegunowy
Włączaj i wyłączaj światło, kiedy 
chcesz

Przy użyciu ściemniaczy 
Odace łatwo uzyskać 
pożądany nastrój. Wśród 
produktów Odace 
znajdziesz wszystko, czego 
potrzebujesz w swoim 
domu.
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Odace ułatwia 
oszczędzanie energii

Z pewnością docenisz to, że 
produkty serii Odace — od 
sterowania roletami po termostaty 
i czujniki ruchu — są wyposażone 
w inteligentne rozwiązania, które 
znacząco zwiększają komfort 
użytkowania i zmniejszą zużycie 
energii.

Łącznik żaluzjowy
Możesz wpuścić do mieszkania dokładnie tyle 
słońca, ile chcesz, a przy tym ograniczysz koszt 
ogrzewania. Do wyboru jest łącznik i przycisk, które 
współpracują z wszystkimi napędami do żaluzji.

Niższe rachunki  
za prąd
Zastosowanie energooszczędnego osprzętu 
elektrycznego pozwoli Ci efektywniej 
korzystać z ogrzewania oraz oświetlenia 
i obniżyć rachunki za prąd.  
Termostat obrotowy pozwala precyzyjniej 
sterować grzejnikami i ogrzewaniem 
podłogowym. Przykładowo, obniżenie 
temperatury o tylko jeden stopień może 
spowodować, że system ogrzewania będzie 
zużywał o 5% mniej energii.
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Termostat dotykowy
Pozwala zmieniać poziom 
temperatury w  pokoju przy użyciu 
wyświetlacza dotykowego. 

Termostat obrotowy 
Pozwala ustawić dokładanie taką 
temperaturę, jaka jest potrzebna, 
i zminimalizować zużycie energii. 



Pełna łączność  
dzięki Odace

Przy pomocy produktów 
Odace będziesz mógł 
bez przeszkód korzystać 
ze swojego telewizora, 
komputera, konsoli 
do gier i systemów 
audio. Proponujemy Ci 
kompleksową ofertę gniazd 
multimedialnych, które 
spełnią Twoje wszystkie 
oczekiwania— wystarczy 
tylko podłączyć sprzęt!
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Radio FM z głośnikiem 
Zwiększa komfort słuchania, umożliwiając odbieranie programów 
radiowych FM w dowolnym pomieszczeniu.

Gniazdo komputerowe RJ45
Pozwala podłączyć do sieci telefon, 
telewizor, komputer lub modem.

Gniazdo ładowania USB
Pasują do niego wszystkie rodzaje urządzeń 
z portem USB, a zwłaszcza smartfony.



Odace
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Łączniki
(z możliwością podświetlenia - patrz str. 22)

Łącznik jednobiegunowy,  
10 AX – 250 V AC,  
zaciski bezgwintowe

 biały S52D201

 aluminium S53D201

Łącznik świecznikowy,  
10 AX – 250 V AC,  
zaciski bezgwintowe  biały S52D211

 aluminium S53D211

Łącznik schodowy,  
10 AX – 250 V AC,  
zaciski bezgwintowe

 biały S52D203

 aluminium S53D203

Łącznik podwójny schodowy,  
10 AX – 250 V AC,  
zaciski bezgwintowe  biały S52D213

 aluminium S53D213

Łącznik krzyżowy,  
10 AX – 250V AC,  
zaciski bezgwintowe  biały S52D205

 aluminium S53D205

Łącznik dwubiegunowy,  
16 AX – 250 V AC,  
zaciski bezgwintowe  
(bez pazurków montażowych)

 biały S520262

 aluminium S530262

Łącznik hotelowy z podświetleniem LED 
10 AX, (bez pazurków montażowych)

 biały S520283

 aluminium S530283
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Odace Przyciski
(z możliwością podświetlenia - patrz str. 22)

Przycisk jednobiegunowy,  
10 AX – 250 V AC,  
zaciski bezgwintowe

 biały S52D206

 aluminium S53D206

Przycisk z symbolem „dzwonek”,  
(bez pazurków montażowych),  
10 AX – 250 V AC,  
zaciski bezgwintowe

 biały S520246

 aluminium S530246

Przycisk z symbolem „światło”,  
(bez pazurków montażowych),  
10 AX – 250 V AC,  
zaciski bezgwintowe

 biały S520256

 aluminium S530256

Łącznik żaluzjowy trójpozycyjny  
6 AX, zaciski bezgwintowe 
łącznik 3-klawiszowy z funkcją „stop”

 biały S52D208

 aluminium S53D208

Przycisk żaluzjowy  
6 AX, zaciski bezgwintowe 
przycisk 2-klawiszowy

 biały S52D207

 aluminium S53D207

Łącznik do sterowania wentylacją 
10 AX, zaciski bezgwintowe,
łącznik 2-pozycyjny
(bez pazurków montażowych)

 biały S520233

 aluminium S530233

Łącznik do sterowania wentylacją 
6 AX, zaciski bezgwintowe
łącznik 3-pozycyjny z funkcją „stop”
(bez pazurków montażowych)

 biały S520243

 aluminium S530243

Sterowanie żaluzjami 
i wentylacją



Odace
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Ściemniacze

Ściemniacz przyciskowo-obrotowy 
z funkcją łącznika schodowego,  
40-600 VA

 biały S520511

 aluminium S530511

Rodzaj odbiornika
230 V AC lampy żarowe 40 - 600 W

230 V AC lampy halogenowe 40 - 600 W

lampy halogenowe 
z transformatorem 
ferromagnetycznym

40 - 600 VA

Ściemniacz przyciskowo-obrotowy 
z funkcją łącznika schodowego,  
4-400 VA

 biały S520512

 aluminium S530512

Rodzaj odbiornika
230 V AC lampy żarowe 4 - 400 W

230 V AC lampy halogenowe 4 - 400 W

lampy halogenowe 
z transformatorem 
ferromagnetycznym

4 - 400 VA

lampy halogenowe z transforma-
torem elektronicznym

4 - 400 VA

LED (RC) 4 - 200 VA

LED (RL) 4 - 40 VA
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Odace

Regulatory temperatury

Czujniki ruchu i obecności

Czujnik ruchu i obecności, 
40-350 W, 2-przewodowy

 biały S520524

 aluminium S530524

Rodzaj odbiornika
230 V AC lampy żarowe 40-350 W

230 V AC lampy halogenowe 40-350 W

Czujnik ruchu i obecności, 
10 A, 3-przewodowy

 biały S520525

 aluminium S530525

Rodzaj odbiornika
230 V AC lampy żarowe 2300 W

230 V AC lampy halogenowe 2000 W

Lampy halogenowe 
z transformatorem 
ferromagnetycznym

1050 VA

Lampy halogenowe 
z transformatorem elektronicznym

1150 VA

Świetlówki 230 V AC 
skompensowane równolegle 
140 μF)

2000 VA 
cos φ = 0,9

Świetlówki 230 V AC z balastem 
elektronicznym

900 W

Świetlówki kompaktowe 230 V AC 500 VA

Silniki i wentylatory 230 V AC 200 VA

Regulator temperatury 8 A 
grzanie / chłodzenie, z wbudowanym 
czujnikiem temperatury otoczenia

 biały S520501

 aluminium S530501

Regulator temperatury 10 A 
do ogrzewania podłogowego 
z zewnętrznym czujnikiem temperatury

 biały S520507

 aluminium S530507

Regulator temperatury 10 A 
z wyświetlaczem dotykowym 
z wbudowanym czujnikiem temperatury 
otoczenia i możliwością współpracy 
z czujnikiem zewnętrznym

 czarny S520509



Odace

20

Gniazda

Gniazdo pojedyncze 16 A 2P + PE,  
z przesłonami, zaciski bezgwintowe
Aby wykonać gniazdo IP44 należy zastosować 
ramkę S520772 - patrz str. 23

 biały S52D059

 aluminium S53D059

Gniazdo pojedyncze 16 A 2P + PE,  
z przesłonami, zaciski śrubowe
Aby wykonać gniazdo IP44 należy zastosować 
ramkę S520772 - patrz str. 23

 biały S52D039

 aluminium S53D039

Gniazdo podwójne 16 A 2 x 2P + PE,  
z przesłonami, zaciski śrubowe

 biały S52D089

 aluminium S52D089E

Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e, 
1xRJ45, nieekranowane 

 biały S52D471

 aluminium S53D471

Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e, 
2xRJ45, nieekranowane  
(bez pazurków montażowych)

 biały S520481

Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 6, 
2xRJ45, nieekranowane  
(bez pazurków montażowych)

 biały S520485

 aluminium S530485

Gniazda komputerowe bez wkładów RJ45, 
pojedyncze 
(bez pazurków montażowych)

 biały S520400

Gniazda komputerowe bez wkładów RJ45, 
podwójne 
(bez pazurków montażowych)

 biały S520410

 aluminium S530410

Gniazda teleinformatyczne
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Odace Gniazda antenowe,  
głośnikowe, USB oraz HDMI

Numery katalogowe wkładów Actassi S-one RJ45 instalowanych w gniazdach komputerowych 
Odace: 
(1) kategoria 5e, nieekranowane VDIB17725U01,  
(2) kategoria 6, nieekranowane VDIB17726U01, 
(3) kategoria 6, ekranowane VDIB17726B01.

Gniazdo antenowe, 
TV (bez pazurków montażowych)

 biały S520445

 aluminium S530445

Gniazdo antenowe,SAT
 biały S52D446

 aluminium S53D446

Gniazdo antenowe TV/SAT/R  
z jednym wejściem  
(bez pazurków montażowych)

 biały S520461

 aluminium S530461

Gniazdo antenowe TV/SAT/R,  
z dwoma wejściami TV/SAT i R 

 biały S52D460

 aluminium S53D460

Gniazda głośnikowe, 
pojedyncze (bez pazurków montażowych)

 biały S520487

 aluminium S530487

Gniazda głośnikowe, 
podwójne (bez pazurków montażowych)

 biały S520488

 aluminium S530488

Gniazdo ładowania USB, 
5 V DC – 1 A

 biały S52D408

 aluminium S53D408

Gniazdo HDMI, 
HDMI typ A (bez pazurków montażowych)

 biały S520462

 aluminium S530462



Odace
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Zaślepka 
(bez pazurków montażowych)

 biały S520666

 aluminium S530666

Wypust kablowy 
16 A dla przewodów Ø 6-12 mm,  
(bez pazurków montażowych)

 biały S520662

 aluminium S530662

Pazurki montażowe, 
Zestaw 10 szt. S520690

Podświetlenie LED, 
Pomarańczowe, LED 1,5 mA 250 V S520290

Podświetlenie LED, 
Niebieskie, LED 0,15 mA 250 V 
(o obniżonym natężeniu)

S520291

Radio FM, z głośnikiem 2"  
(bez pazurków montażowych)

 biały S520583

 aluminium S530583

Akcesoria
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Odace Akcesoria

Ramki specjalne

Klawisz pojedynczy, z okienkiem 
(pozwalający uzyskać większą widoczność 
podświetlenia)
(1) S520297 jest dostarczane z 1 x LED 
(S520291)

 biały S520297 (1)

 aluminium S530297

Klawisz podwójny, z okienkiem 
(pozwalający uzyskać większą widoczność 
podświetlenia)
(2) S520298 jest dostarczany z 2 x LED 
(S520291)

 biały S520298 (2)

 aluminium S530298

Sprężynki, 
zestaw 10 szt.
Dostarczane wraz z narzędziem montażowym. 
Pozwalają przekształcić łącznik w przycisk.

S520299

Ramka z podstawką na telefon S52P712

Ramka z zawieszką S52P722

Ramka z klipsem S52P742

Ramka z polem opisowym S52P732

Ramka pojedyncza z klapką IP44 S520772
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Ramki uniwersalne
Odace Styl 

1-krotna 2-krotna 3-krotna 4-krotna

Biała S52P702 S52P704 S52P706 S52P708

Piaskowa S52P702B1 S52P704B1 S52P706B1 S52P708B1

Grafit S52P702A1 S52P704A1 S52P706A1 S52P708A1

Amber S52P702G S52P704G S52P706G S52P708G

Verde S52P702H S52P704H S52P706H S52P708H

Cian S52P702C S52P704C S52P706C S52P708C

Purple S52P702D S52P704D S52P706D S52P708D

Aluminium S52P702E S52P704E S52P706E S52P708E

Antracyt S54P702 S54P704 S54P706 S54P708
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Odace Ramki uniwersalne
Odace Touch 

1-krotna 2-krotna 3-krotna 4-krotna
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Biała S52P802 S52P804 S52P806 S52P808

Inox S52P802J S52P804J S52P806J S52P808J

Bronze S52P802L S52P804L S52P806L S52P808L

Nordic 
wood S52P802M S52P804M S52P806M S52P808M

Szklana biel S52P802R S52P804R S52P806R S540808R

Kamień 
galaxy S52P802U S52P804U S52P806U S52P808U
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Aluminium S53P802 S53P804 S53P806 S53P808

Inox S53P802J S53P804J S53P806J S53P808J

Wenge S53P802P S53P804P S53P806P S53P808P

Kamień 
Ardoise S53P802V S53P804V S53P806V S53P808V

Odace You
1-krotna 2-krotna 3-krotna 4-krotna

Ramka  
przezroczysta S52P902W S52P904W S52P906W S52P908W
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Przedłużacze

3 gniazda 
zasilające

5 gniazd zasilających 3 gniazda 
zasilające 
+ 2 porty 
ładowania USB

5 gniazd 
zasilających 
+ 2 porty 
ładowania USB

Przewód 1,5 m Przewód 1,5 m Przewód 3 m Przewód 1,5 m Przewód 1,5 m

Biały ST9331W ST9351W ST9353W ST933U1W ST935U1W

Antracyt ST9331B ST9351B ST9353B ST933U1B ST935U1B

Biały/Inox ST933U1WA ST935U1WA

Biały/
Bronze ST933U1WB ST935U1WB

Biały/ 
Nordic 
wood

ST933U1WC ST935U1WC

Antracyt/
Inox ST933U1BA ST935U1BA

Antracyt/
Bronze ST933U1BB ST935U1BB

Dopasowane kolorystycznie do serii Odace.
Wyposażone w podświetlany włącznik (większe bezpieczeństwo, mniejsze zużycie 
energii).
Z przesłonami torów prądowych do ochrony przed dostępem dzieci.
Wersje z dwoma portami ładowania USB pozwalają na ładowanie tabletów prądem 
2,1 A dla jednego portu lub 1,05 A w przypadku jednoczesnego ładowania z dwóch 
portów.



Odace Touch

Materiały z surowców
naturalnych



Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
+48 22 511 84 64
poland.helpdesk@schneider-electric.com

www.se.com/pl

Ponieważ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i użytkowania naszych urządzeń 
podlegają ciągłym modyfikacjom, dane zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom 
informacyjnym i nie mogą być podstawą do roszczeń prawnych.
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Region Północ
� +48 514 962 463
� +48 608 648 291
� +48 504 161 982

Region Centrum
� +48 512 172 522
� +48 513 133 480
� +48 602 509 576
� +48 504 161 981
� +48 504 161 976
� +48 602 508 864

Region Południe
� +48 506 263 674
� +48 501 643 859
� +48 505 541 101
� +48 510 920 087
� +48 517 209 692

Region Zachód i Dolny Śląsk
� +48 513 133 478
� +48 501 530 176
� +48 604 549 600
� +48 602 506 726
� +48 602 150 131

Skontaktuj się z Inżynierem Sprzedaży




