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gwarancja PCI
Przy realizacji

przez
Autoryzowanego
Wykonawcę
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Struktura systemu i jego składniki
Krótki opis:
„System PCI na taras” umożliwia bezpieczne układanie płytek na tarasach, czyli na podłogach na zewnątrz budynków, narażonych na oddziaływanie zmiennych warunków pogodowych, zwłaszcza silnych i nagłych
wahań temperatury, a także opadów deszczu i śniegu oraz działanie mrozu. Gwarancja jakości opiera się przede wszystkim na unikalnych właściwościach materiałów wchodzących w skład systemu tarasowego PCI oraz
ich wzajemnym, kompatybilnym działaniu.

Zalety systemu:
 Zoptymalizowany pod kątem doskonałej współpracy wszystkich składni-

ków systemu w zastosowaniu na zewnątrz budynków.
 Idealny do układania płytek wielkoformatowych na podłogach na

zewnątrz.
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Taras nad pomieszczeniem
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1 Reprofilacja płyty żelbetowej
PCI Nanocret R3
Uniwersalna, cementowa zaprawa naprawcza
do konstrukcyjnych elementów betonowych
i żelbetowych
®

2, 3 Jastrych spadkowy na zaprawie kontaktowej
PCI Novoment® Z3
Szybkowiążące spoiwo cementowe do wykonywania jastrychów

2

3

PCI Repahaft
Cementowa zaprawa kontaktowa do jastrychów i innych wypraw cementowych
Alternatywa:
W przypadku, gdy warstwa spadkowa już istnieje,
ale wymaga lokalnie lub na całej swej powierzchni
uzupełnienia lub wyrównania, należy zastosować
szpachlówkę wyrównawczą.
PCI Pericret®
Szybkowiążąca szpachlówka cementowa do
betonu i murów

7

4

4 Paroizolacja, izolacja główna na gruncie
bitumicznym
PCI BT 21
Samoprzylepna membrana bitumiczna
PCI Pecimor ® F
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

11 Płytka ceramiczna
12 Fuga do płytek
PCI Nanofug® Premium
Uniwersalna, elastyczna, cementowa zaprawa do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych i kamiennych
13 Spoina dylatacyjna

5 Termoizolacja, np. XPS
6 Warstwa rozdzielająca, np. folia PE
7 Jastrych dociskowy

®
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PCI Novoment® Z3
Szybkowiążące spoiwo cementowe do wykonywania jastrychów
8, 9 Dwuwarstwowa hydroizolacja podpłytkowa
PCI Seccoral® 2K Rapid
Elastyczna, szybowiążąca powłoka
izolacyjna do uszczelniania elementów
budowlanych i budowli
10 Klej do płytek
PCI Flexmörtel® Premium
Elastyczna zaprawa cementowa do klejenia
okładzin ceramicznych i kamiennych

PCI Elritan® 140
Uszczelniacz poliuretanowy do chemoodpornych dylatacji posadzek i nawierzchni
drogowych
14 Taśma uszczelniająca
PCI Pecitape® 2in1
Samoprzylepna taśma do zespolonych
uszczelnień PCI
Produkty® uzupełniające
Profile okapowe
PCI Profil Balkonowy
Profil okapowy do balkonów i tarasów
PCI Profil Balkonowy Czołowy
Profil balkonowy czołowy do balkonów i tarasów

3

Taras na gruncie

1 Podsypka
2 Folia PE lub chudy beton
3 Reprofilacja płyty żelbetowej w spadku
PCI Nanocret® R3
Uniwersalna, cementowa zaprawa naprawcza
do konstrukcyjnych elementów betonowych
i żelbetowych
Alternatywa:
W przypadku, gdy płyta żelbetowa nie posiada
spadku, można go wykonać zaprawą jastrychową,
zespoloną z podłożem zaprawą kontaktową
PCI Novoment® Z3
Szybkowiążące spoiwo cementowe do wykonywania jastrychów
PCI Repahaft®
Cementowa zaprawa kontaktowa do jastrychów i innych wypraw cementowych
4 Taśma uszczelniająca
PCI Pecitape® 2in1
Samoprzylepna taśma do zespolonych
uszczelnień PCI
4

5 Dwuwarstwowa hydroizolacja podpłytkowa
PCI Seccoral® 2K Rapid
Elastyczna, szybowiążąca powłoka
izolacyjna do uszczelniania elementów
budowlanych i budowli
6 Klej do płytek
PCI Flexmörtel® Premium
Elastyczna zaprawa cementowa do klejenia
okładzin ceramicznych i kamiennych
7 Płytka ceramiczna
8 Fuga do płytek
PCI Nanofug® Premium
Uniwersalna, elastyczna, cementowa zaprawa do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych i kamiennych
9 Spoina dylatacyjna
PCI Elritan® 140
Uszczelniacz poliuretanowy do chemoodpornych dylatacji posadzek i nawierzchni
drogowych

Produkty uzupełniające
Profile okapowe
PCI Profil Balkonowy
Profil okapowy do balkonów i tarasów
PCI Profil Balkonowy Czołowy
Profil balkonowy czołowy do balkonów i tarasów

PCI BT 21

Szybka w wykonaniu, skuteczna i trwała
paro- i hydroizolacja tarasowa
Pozwala na szybkie wykonanie izolacji głównej tarasu usytuowanego nad
pomieszczeniem. Samoprzylepna mata, układana bezpośrednio na zagruntowanym podłożu mineralnym (betonie, jastrychu spadkowym). Do stosowania także w warunkach zimowych – w temperaturach ujemnych.
Zakłady wykonywane na zimno – nie wymagają podgrzewania – przewaga
nad papami układanymi na gorąco. Wysoki opór dla dyfuzji pary wodnej.
W przypadku awarii hydroizolacji podpłytkowej skutecznie chroni przed zalaniem pomieszczenie zlokalizowane pod tarasem.

Zestawienie zalet:
 szybki postęp robót – mata samoprzylepna, samoprzylepne styki
 możliwość stosowania w temperaturach już od -5ºC
 zdolność mostkowania rys w podłożu o rozwartości > 5 mm
 wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: µ = 110 000
 samoprzylepna warstwa bitumiczna laminowana podwójnie trwałą folią PE

PCI Novoment® Z3

Do szybkiego i ekonomicznego
wykonywania jastrychów
Optymalna relacja cena-jakość: w porównaniu do tradycyjnych
zapraw jastrychowych pozwala na znaczne przyspieszenie
robót i zmniejszenie grubości warstwy jastrychu pływającego lub układanego na warstwie rozdzielającej, a jednocześnie
w porównaniu z zaprawami gotowymi umożliwia redukcję kosztów poprzez wykorzystanie tradycyjnego kruszywa.

Zestawienie zalet:
 zakres grubowości warstwy: 10–160 mm
 minimalna grubość warstwy na warstwie rozdzielającej:

35 mm
 minimalna grubość warstwy jastrychu pływającego: 45 mm
 mieszanie z kruszywem w proporcji wagowej 1:5 (objętościo-

wo: 1:4)
 już po 1 dniu (w optymalnych temperaturach) możliwość

wchodzenia
 już po po 3 dniach (w optymalnych temperaturach) możli-

wość wykonania uszczelnienia podpłytkowego
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PCI Pericret®

Do perfekcyjnego równania podłoża
Doskonale nadaje się wypełniania nierówności i wykonania
spadku na balkonach i tarasach. W typowych warunkach klimatycznych już po 2 godzinach umożliwia wykonanie uszczelnienia podpłytkowego lub układanie płytek. Plastyczna konsystencja pozwala na łatwe profilowanie powierzchni.

Zestawienie zalet:
 grubość warstwy: 3–50 mm
 szybkie twardnienie także w niskich temperaturach
 przyjazna konsystencja

PCI Seccoral® 2K Rapid

Niezawodność pod każdym względem
PCI Seccoral® 2K Rapid zapewnia maksymalną niezawod-

Zestawienie zalet:

ność funkcjonalną połączoną z wygodą aplikacji.

 nadaje się do stosowania jako izolacja zarówno typu lekkie-

Jeśli potrzebna jest szybkowiążąca izolacja podpłytkowa na
zewnątrz budynku, PCI Seccoral® 2K Rapid będzie optymalnym wyborem. Dzięki szybkiemu wiązaniu i twardnieniu pozwa-

go, średniego jak i ciężkiego
 bardzo krótki czas dojrzewnia do stanu umożliwiającego

układanie płytek

la na niemal natychmiastową kontynuację robót – układanie

 wysoka wydajność

płytek jest w typowych warunkach pogodowych możliwe już

 wysoki komfort użycia dzięki kremowej konsystencji

po 4 godzinach. Kremowa konsystencja umożliwia wygodną

 wysoka elastyczność także w temperaturach ujemnych –

pracę nawet na dużych powierzchniach przy relatywnie niewiel-

mostkowanie rysy o rozwartości min. 0,75 mm w temperatu-

kim wysiłku fizycznym. Dzięki dużej elastyczności może most-

rze -20ºC

kować także szerokie rysy wtórne, zwiększając w ten sposób
bezpieczeństwo szczelności izolacji na całej jej powierzchni.
PCI Seccoral® 2K Rapid jest niemal bezwonny i posiada bardzo
niskie zużycie: ok. 2,5 kg/m2/2 mm grubości warstwy. W połączeniu z klejami PCI zapewnia długoletnią, sprawdzoną wielokrotnie niezawodność.
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PCI Flexmörtel® Premium

Optymalne rozwiązanie w różnych
zastosowaniach
PCI Flexmörtel® Premium zapewnia maksymalną niezawodność i uniwersalne zastosowanie. Dzięki wysokiej elastyczności doskonale nadaje się do bezpiecznego dla pracy okładziny
przejęcia naprężeń, występujących w tzw. podłożach krytycznych. Idealny produkt do przyklejania okładzin wielkoformatowych na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym, a także do
płytek wielkiego formatu na zewnątrz budynków.

Zestawienie zalet:
 możliwość przyklejania płytek o różnych formatach na podło-

gach we wnętrzach i na zewnątrz budynków
 wysoka odkształcalność – klasyfikacja C2FE S1 wg PN-EN

12004
 redukcja ryzyka wykwitów wapiennych na okładzinach
 konsystencja zapobiegająca osiadaniu ciężkich płytek

podłogowych
 bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak EMICODE

EC1 PLUS
 receptura dostosowana do pracy w wymagających, zmien-

nych warunkach zewnętrznych
 przydatność do okładzin z kamienia naturalnego, także

z kamienia wrażliwego na ryzyko powstawania przebarwień
czy wykwitów solnych
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Paleta barw odpowiadająca
współczesnym trendom
Unikalna zaprawa do spoinowania PCI Nanofug® Premium

Dzięki odpowiednim odcieniom kolorów fug PCI Nanofug®

oferuje niemal 30 odcieni kolorów w czterech grupach tema-

Premium okładziny zyskują charakter doskonale zgodny z naj-

tycznych, co pozwala na maksymalną elastyczność w doborze

nowszymi trendami wzornictwa przy zachowaniu wszystkich

koloru fugi w zależności od klimatu miejsca. Np. grupa kolorów

wymagań higienicznych.

ziemi idealnie harmonizuje z powierzchnią okładzin imitujących
drewno. Kontrasty kolorystyczne pozwalają w tym przypadku
na jeszcze lepsze zharmonizowanie płytek i spoin.

Uniwersalna zaprawa do spoinowania

PCI Nanofug® Premium
Idealna do okładzin z ceramiki, szkła i kamieni naturalnych

 do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz budynków

 bardzo szybkie twardnienie – już po dwóch godzinach

 do ścian i podłóg

(w optymalnych temperaturach) możliwość wchodzenia na

 do spoin o szerokości od 1 do 10 mm

okładzinę

 efekt Easytoclean – bardzo łatwa do czyszczenia
 jednolity kolor i gładka powierzchnia
 podwyższona odporność na działanie kwaśnych, domowych

środków czyszczących
 ulepszona ochrona przed niektórymi mikroorganizmami

odpowiedzialnymi za rozwój pleśni
 kremowa konsystencja – wygoda aplikacji
 przydatność zarówno do płytek ceramicznych, jak i szkla-

nych oraz kamieni naturalnych – także wrażliwego na ryzyko
powstawania przebarwień i wysoleń
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 wysoka odporność na ścieranie – klasa CG2 WA według

PN-EN 13888
 bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak EMICODE

EC1 PLUS

Porady praktyczne
Płytę konstrukcyjną tarasu należy wykonać zgodnie z odpowiednimi normami i dokumentacją projektową. Ważny jest

Aplikacja PCI Seccoral® 2K Rapid

wybór właściwych materiałów izolacyjnych i ich odpowiedniej
grubości warstwy.
Zależnie od bazy materiałowej, z której wykonana jest hydroizolacja podpłytkowa, zaleca się zachowanie odpowiedniej minimalnej grubości warstwy w stanie suchym:
 spolimeryzowane zaprawy cementowe, popularnie zwane

„szlamami” (patrz foto 1 i 2): 2,0 mm
 izolacje na bazie żywic reaktywnych: 1,0 mm

Grubość warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontolować
w trakcie jej aplikacji.
Poniżej podano typowe metody kontroli grubości warstwy
uszczelnienia.

Fot. 1. Po nałożeniu pierwszej warstwy należy nanieść drugą warstwę izolacji.

1. Kontrola obliczeniowa na podstawie zużycia
Podzielenie zużytej ilości materiału uszczelniającego przez
powierzchnię jego aplikacji i porównanie wyniku z wielkością
zużycia dla podanej grubości warstwy według karty technicznej
produktu

2. Kontrola fizyczna przez pomiar grubości
w wybranych miejscach
Pomiar grubości warstwy w stanie świeżym i wyschniętym.
W razie stwierdzenia zbyt niskiej grubości, należy zapewnić jej
uzupełnienie.

Fot. 2. Gotowa powłoka hydroizolacyjna: jej całkowita grubość po
utwardzeniu powinna wynosić co najmniej 2 mm.

Ogólne wytyczne
Jak wynika z naszych wieloletnich doświadczeń, dwuskładni-

odpowiednich dylatacji, pozwalających na bezpieczne rozłado-

kowe, elastyczne hydroizolacje cementowe, powstające z połą-

wanie tych naprężeń bez ryzyka powstania peknięć czy odspo-

czenia składnika proszkowego i dyspersji polimerowej, dosko-

jeń między sąsiednimi warstwami.

nale nadają się jako uszczelnienie podpłytkowe okładzin na

Ma to szczególne znaczenie w przypadku płytek wielkoforma-

tarasach. Łączą one w sobie łatwość aplikacji z wieloletnią nie-

towych (o boku długości > 50 cm).

zawodnością i wygodą użytkowania.
Obok hydroizolacji kluczową rolę w zapewnieniu długowieczności tego rodzaju okładzin odgrywają takie czynniki, jak: prawidłowe nachylenie powierzchni (min. 1,5%), dobór odpowiednich
płytek (zwłaszcza ich formatu i kolorystyki), rozplanowanie dyla-

Rozkład dylatacji
Maksymalna odległość między dylatacjami winna wynosić:
 3,0 m w przypadku płytek w ciemnych kolorach i tarasu usytuowanego od

strony południowej,

tacji i jakość użytych materiałów.

 5 m w przypadku płytek w jasnych kolorach i tarasu usytuowanego od stro-

Format i kolor płytek pozostają w ścisłym związku z wielkością
naprężeń, oddziałujących na okładzinę, a wywołanych zmiana-

ny północnej.
W pośrednich przypadkach należy oszacować rozstaw dylatacji metodą
interpolacji.

mi temperatury. Ponieważ materiały wchodzące w skład całego

Szerokość szczeliny dylatacyjnej winna wynosić co najmniej 10 mm

układu warstw charakteryzują się zróżnicowanymi współczyn-

Dylatacje powinny być prowadzone przez wszystkie warstwy tarasowe
i pokrywać się z układem spoin

nikami rozszerzalności termicznej, konieczne jest zaplanowanie
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Instrukcje techniczne dotyczące wykonania okładziny
1. Wymagania odnośnie do podłoża
 Podłoże musi być czyste, zwarte, nośne, suche lub lekko wil-

gotne, chłonne, pozbawione resztek kleju lub innych warstw

 Słupki balustrad montowane są wyłącznie od czoła lub od

spodu płyty konstrukcyjnej.
 Jastrychy niezespolone z podłożem (jastrychy na warstwach

antyadhezyjnych.
 Profile okapowe muszą być zamontowane w ten sposób,

rozdzielających i pływające) muszą posiadać grubość war-

by ich górna powierzchnia licowała z powierzchnią podłoża

stwy min. 5 cm, chyba że wykonane są ze specjalnych

posadzki.

zapraw jastrychowych PCI, pozwalających na obniżenie tej

 Ewentualne rysy lub nacięcia skurczowe należy wypeł-

grubości.

nić żywicą epoksydową PCI Apogel F z użyciem klamer
®

wzmacniających PCI Estrichklammer.

Fot. 3. Ostre krawędzie i wystające elementy należy zeszlfować.

Fot. 5. Montaż elementów profila PCI Profil Balkonowy Czołowy.
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Fot. 4. Podłoże należy zwilżyć wstępnie do stanu matowo-wilgotnego unikając przy tym tworzenia się zastoin.

2. Wykonanie/wyrównanie warstwy spadkowej
 Nachylenie musi wynosić 1,5–2%.

— jastrych związany z podłożem: 1 cm,

 Nową warstwę zaleca się wykonać z zaprawy na bazie spo-

— jastrych na warstwie rozdzielającej: 3,5 cm,

iwa PCI Novoment Z3. Pozwala ona na wykonanie warstw
®

o grubości od 1 do 16 cm, przy czym w zależności od rodzaju połączenia jastrychu z podłożem obowiązują następujące

— jastrych pływający: 4,5 cm.
 Do wyrównania powierzchni istniejącego jastrychu należy

użyć zaprawy PCI Pericret®.

grubości minimalne:

Fot. 6. Układanie zaprawy jastrychowej na spoiwie PCI Novoment® Z3.

Fot. 7. Podłoża o niedostatecznym nachyleniu lub nierówne należy
wyszpachlować zaprawą PCI Pericret®.

Fot. 8. Ułatwieniem w profilowaniu spadku może być wykonanie
najpierw pasów prowadzących, a następnie wypełnienie przestrzeni
między nimi łatą lub poziomnicą.

Fot. 9. Po wstępnym związaniu zaprawy można ją wygładzić np. łatą
aluminiową.

Fot. 10. Gotowa warstwa spadkowa.
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3. Hydroizolacja podpłytkowa i taśmy uszczelniające

Fot. 11. Zwilżenie podłoża do stanu matowo-wilgotnego, bez tworzenia się zastoin wody.

Fot. 12. Nałożenie warstwy kontaktowej zaprawy PCI Seccoral® 2K
Rapid.

Fot. 13. Nałożenie warstwy właściwej PCI Seccoral® 2K Rapid.

Fot. 14. Wygładzenie powierzchni uszczelnienia.
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4. Wyklejanie płytek
System przewiduje układanie płytek o formacie do 60 × 60 cm,

Podczas układania płytki należy przykleić ją do podłoża min.

spełniających wymogi dla okładzin układanych na zewnętrz

90% jej powierzchni. Z tego powodu zaleca się używanie kle-

budynków. W skład systemu wchodzą płytki, wyproduko-

ju rozpływnego. Podczas nakładania kleju najpierw nano-

we przez firmę GRESPANIA i należące do niżej wymienionych

si się warstwę kontaktową (wcieraną w podłoże), a następnie

kolekcji:

za pomocą packi zębatej o odpowiednim rozmiarze ząbków,

 Mitica,

zależnym od formatu plytek, warstwę właściwą.

 Moma,

Zaprawę klejącą należy nanieść także na spodnią powierzch-

 Stark,

nię płytki. Płytki należy lekko posuwistym ruchem ułożyć na

 Annapurna,

zaprawie klejowej, docisnąć i ustawić we właściwym położeniu.

 Habana,

W stanie świeżym trzeba usunąć klej z bruzd spoinowych.

 Dock.

Fot. 15. Warstwa kontaktowa zaprawy PCI Flexmörtel® Premium.

Fot. 16. Warstwa kleju nakładana packą zębatą o odpowiednim
rozmiarze ząbków.

Fot. 17. Przesmarowanie klejem spodniej strony płytki.

Fot. 18. Pozycjonowanie płytki.
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5. Spoinowanie okładziny
Niezafugowane płytki należy chronić przed deszczem i wilgocią, na przykład przykrywając folią z tworzywa sztucznego.
Szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm. Podczas
planowania szczelin dylatacyjnych należy postępować zgodnie
z instrukcjami punktu „Rozkład dylatacji” w niniejszej broszurze.

Fot. 19. Spoinowanie okładziny zaprawą PCI Nanofug® Premium.

Fot. 20. Zmywanie płytek po spoinowaniu.

Fot. 21. Aplikacja uszczelniacza PCI Elritan® 140.

Wydłużona gwarancja udzielana jest tylko certyfikowanym wykonawcom PCI
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GRESPANIA
Grespania to międzynarodowa firma specjalizująca się w pro-

Grespania posiada trzy fabryki, wszystkie wyposażone w naj-

dukcji i sprzedaży produktów ceramicznych, innowacyjnych

nowocześniejszą technologię i najbardziej zaawansowane pro-

zarówno pod względem technologii jak i wzornictwa. 45 lat cią-

cesy produkcji porcelanowych płytek podłogowych, płytek

głych inwestycji, wdrażanie nowych technologii produkcji, inno-

ściennych i wielkoformatowych płyt porcelanowych o wymia-

wacyjne wzornictwo oraz szczególna dbałości i poszanowanie

rach do 120x360 cm o różnych grubościach.

środowiska umocniły naszą pozycję lidera na skalę światową.
 Kolekcja Annapurna 30x60 cm

Annapurna GRIS

Annapurna ANTRACITA

Annapurna NEGRO
Stark ANTRACITA

 Kolekcja Stark 60x60 cm

Stark BLANCO

Stark CEMENTO

Stark MARFIL

Stark TAUPE

Stark GRIS

Lyon GALENA

Lyon TAUPE+PULIDO

Lyon ANTRACITA

Montreal ANTRACITA

Montreal NEGRO

Stark NEGRO

 Kolekcja Lyon 60x60 cm

Lyon GRIS

Lyon MARFIL

 Kolekcja Montreal 60x60 cm

Montreal BLANCO

Montreal CEMENTO

Montreal GRIS

 Kolekcja Titan 60x60 cm

Titan GRIS

Titan CEMENTO

 Kolekcja Arles 60x60 cm

Titan ANTRACITA

Arles BLANCO

Arles GRIS

Arles ARENA

 Kolekcja Avalon 60x60 cm

Avalon BLANCO

Avalon TAUPE

Avalon MARENGO

Grespania Polska Sp. z o.o.
ul. Życzliwa 17
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Tel. +48 44 733 60 80
Fax +48 44 732 50 10
www.grespania.com
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Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32‑400 Myślenice
tel.: +
 48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl
pci-polska@pci-group.eu
Śledź nas na:

Doradztwo techniczne:
Lokalny Dystrybutor:

Stan: maj 2021. Wydanie: lipiec 2021.

608 201 726 Jelenia Góra, Zielona Góra, Żary, Żagań
Poznań, Konin, Kalisz, Września, Wolsztyn, Leszno, Jarocin, Międzychód,
604 556 258
Gniezno, Szamotuły, Oborniki, Wągrowiec
882 176 590 Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Słupsk, Olsztyn, Ełk, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz
882 176 585 Koszalin, Szczecin, Gorzów Wlkp., Chodzież, Piła, Złotów, Czarnków
694 872 015 Wrocław, Legnica, Opole
785 892 961 Warszawa, Garwolin, Płock, Sierpc, Żyrardów, Radom
785 892 960 Warszawa, Ostrołęka, Siedlce, Białystok, Suwałki
602 147 918 Lublin, Zamość, Biała Podlaska
602 147 914 Kraków, Zakopane, Tarnów, Nowy Sącz, Gorlice
728 924 786
Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg, Sandomierz, Busko-Zdrój
882 174 089
601 759 953 Łódź, Kielce, Starachowice, Częstochowa, Skierniewice
668 644 972 Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice, Rybnik

