Okładziny płytkowe
z kamienia naturalnego
Profesjonalne układanie i spoinowanie

kamień naturalny
kamień syntetyczny
kamienie europejskie i egzotyczne

Wstęp
Kamień naturalny stosowany jest od wielu lat w robotach okładzinowych, ponieważ posiada wiele zalet, cenionych przez
wymagających użytkowników. Zaliczają się do nich takie własności jak: naturalne pochodzenie, różnorodność i niepowtarzalność wzorów czy trwałość. Ze względu jednak na relatywnie wysoką cenę, do niedawna mogli sobie na niego pozwolić tylko
zamożni inwestorzy. W ostatnim czasie nastąpiła tu jednak radykalna zmiana. Wraz z otwarciem się rynków egzotycznych
(głównie Chiny, Indie, Afryka) pojawiły się także w Polsce okładziny w niespotykanym dotychczas wyborze, a przy tym w cenie
akceptowalnej dla przeciętnej kieszeni. Kamień stał się modny i popularny. Spotykamy go już nie tylko w budowlach reprezentacyjnych, ale także w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, we wnętrzach oraz na zewnątrz budynków – na tarasach,
balkonach i elewacjach.
Główna zaleta kamieni naturalnych, czyli ich różnorodność, stanowi jednak jednocześnie największe wyzwanie dla projektantów i wykonawców okładzin kamiennych. Nazwy handlowe kamieni nie odzwierciedlają bowiem absolutnie ich pochodzenia
geologicznego, a to ono właśnie determinuje cechy techniczne tego materiału: nasiąkliwość, ścieralność, odporność na czynniki chemiczne i fizyczne (np. pogodowe). Bez znajomości tych cech łatwo o błąd w wyborze rodzaju kamienia dla konkretnego miejsca wbudowania oraz w wyborze odpowiednich materiałów do jego ułożenia, zwłaszcza kleju i fugi.
PCI przychodzi tu z pomocą projektantom, inwestorom i wykonawcom okładzin kamiennych, oferując sprawdzony od lat
System PCI Carra, obejmujący specjalistyczne kleje, fugi i silikony, a także służąc fachowym doradztwem obiektowym.
Trzeba bowiem pamiętać, że tak jak nie ma dwóch identycznych płytek kamiennych, tak i każdy obiekt, na którym zastosujemy kamień, różni się w jakimś zakresie od innych.
Miarą wysokiej jakości Systemu PCI Carra może być choćby jeden z licznych obiektów referencyjnych: sala Bayerlein
w Pałacu Zwinger w Dreźnie (fot. poniżej).

W przypadku budynków podpiwniczonych hydroizolacja typu
lekkiego jest często nieskutecznym rozwiązaniem – nawet
w przypadku gruntów o dobrej filtracji intensywność opadów
może być tak duża, że woda zaczyna zalegać w przestrzeni
wokół budynku i obciąża przez pewien czas ściany fundamentowe jako woda niespiętrzająca się. Dodatkowo ściany
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fundamentowe budynków usytuowanych na zboczach stanowią rodzaj zapory utrudniającej przepływ wód gruntowych,

System okładziny kamiennej w pomieszczeniach suchych oraz mokrych z lekką izolacją
przeciwwilgociową
Jednym z popularnych miejsc stosowania okładzin kamiennych są łazienki domowe lub sanitariaty przy salach konferencyjnych, restauracjach, w hotelach itp. Poniżej przedstawiono przykładowy schemat systemu dla pomieszczenia mokrego.

1. PCI Gisogrund®

2. PCI Pericem® 515
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3. PCI Pericret®
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4. PCI Lastogum®
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5. PCI Carraflex®

6. PCI Carrafug®

7. PCI Carraferm®

W pomieszczeniach suchych układ warstw może być analogiczny, pomija się oczywiście uszczelnienie PCI Lastogum®.
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System okładziny kamiennej na balkonach i tarasach
Innym typowym miejscem użycia płyt i płytek kamiennych są balkony i tarasy. Obowiązują tu te same zasady projektowo-wykonawcze, którymi należy kierować się w przypadku okładzin ceramicznych, a więc konieczność pełnego podklejenia płytek,
odpowiednie rozplanowanie dylatacji itd. Na poniższym schemacie przedstawiono wariant balkonu z drenażowym odprowadzeniem wody i profilami okapowo-rynnowymi.

1. PCI Nanocret® R2

2. PCI Seccoral® 2K

2a. PCI Pecitape® Objekt

3. PCI Pavifix® DM

4. PCI Carraflex®

5. PCI Carrafug®
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6. PCI Carraferm®

Podstawowe wytyczne projektowo-wykonawcze dla okładzin kamiennych
Jak wspomniano we wstępie, o właściwościach kamieni decyduje ich pochodzenie geologiczne. Wyróżnia się w związku z tym
(w pewnym uproszczeniu) następujące grupy:
 skały

magmowe, powstałe przez zastygnięcie ciekłej magmy, które dzielą się z kolei na:

–– głębinowe - zastygłe głęboko pod powierzchnią ziemi, mające wyraźną strukturę krystaliczną, są twarde i niskoporowate,
np.: granit (np. Sardo Bianco), gabro (np. Nero Impala);
–– wylewne - powstałe na powierzchni ziemi po erupcjach wulkanów, o strukturze szklistej, bardziej kruche, np. bazalt;
 skały

osadowe, powstałe z osadów cząstek mineralnych i organicznych na lądzie i w wodzie; porowate, skłonne do defor-

macji i wykwitów solnych, wyróżnia się tu:
–– krzemionkowe, np. piaskowiec;
–– wapienne, np. wapień;
 skały

metamorficzne, powstałe z przeobrażenia (metamorfozy) skał magmowych i osadowych w głębi skorupy ziemskiej

pod działaniem wysokiej temperatury i ciśnienia, posiadają piękne, dekoracyjne struktury, ale niższą wytrzymałość - są polecane głównie do okładzin ściennych, np. marmur.
Poniższa tabela prezentuje schematycznie właściwości poszczególnych grup skał, ważne z punktu widzenia bezpiecznego
wykonania okładziny.
Kamienie naturalne
Właściwości

Wodonasiąkliwość
Ryzyko słabej
przyczepności
Ryzyko przebarwień
Ryzyko wykwitów
Ryzyko prześwitywania

Skały magmowe

Skały osadowe

Skały metamorficzne

Głębinowe

Wylewne

Wapienne

Pozostałe

Marmur

Pozostałe

niska*

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

średnia

tak

nie

nie

nie

nie

tak

możliwe

możliwe

możliwe

wysokie

możliwe

możliwe

nie

nie

wysokie

możliwe

możliwe

nie

niskie

nie

możliwe

nie

wysokie

nie

* Wyjątek: granity chińskie

Zasadniczo należy przy układaniu kamienia naturalnego rozwiązać dwa problemy: zapewnić trwałą przyczepność (problem
zwłaszcza w przypadku skał magmowych) i uniknąć przebarwień oraz wykwitów (zagrożenie głównie w przypadku skał osadowych). Prawidłową przyczepność zapewniają cementowe zaprawy klejowe, modyfikowane polimerowo. Przebarwieniom
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i wykwitom przeciwdziała się natomiast stosując szybkosprawne zaprawy o niskim współczynniku w/c. Cechami tymi legitymują się wszystkie zaprawy Systemu PCI Carra. Wskazane jest stosowanie w nich wody zarobowej w ilości ściśle określonej w kartach technicznych. Roboty należy prowadzić w temperaturze min. 15 ºC. W przypadku kamieni silnie chłonnych ze
względów optycznych zaleca się pełne podklejenie (metodą kombinowaną). W przeciwnym razie mogą odwzorować się na ich
powierzchni placki lub grzebienie kleju. Okładziny przezroczyste należy przyklejać na kleju białym.
Szczególnej staranności wymaga spoinowanie. Zastosowanie niewłaściwej zaprawy spoinowej może spowodować wnikanie
jej składników w pory kamienia i powstanie w obszarach brzegowych płytek widocznych obramowań. Uszczelniacze elastyczne do wypełniania spoin dylatacyjnych nie mogą zawierać plastyfikatorów, które także mogłyby wniknąć w brzegowe
obszary płytek i spowodować ich trwałe przebarwienie. Typowe uszczelniacze silikonowe, sieciujące z wydzieleniem się kwasu
octowego, mogą natomiast działać agresywnie na kamienie zawierające w znacznej mierze wapień (np. marmury).
Wszystkie wyżej opisane problemy dają się rozwiązać przy zastosowaniu Systemu PCI Carra. Z uwagi jednak na olbrzymią
różnorodność gatunków kamieni okładzinowych, liczoną w tysiącach odmian, a zwłaszcza ze względu na rosnący udział
w rynku kamieni egzotycznych, często różniących się bardzo znacznie swymi właściwościami od swych znanych nam od lat
europejskich „pobratymców”, wskazane jest (zwłaszcza w przypadku drogich realizacji) wykonanie na wstępie prób przyklejenia i spoinowania, a przynajmniej zasięgnięcie opinii regionalnych doradców technicznych PCI.
Wstępnych wskazówek dla doboru materiałów chemii budowlanej dla określonego zadania dostarcza poniższa tabela, zawierająca także informacje o przykładowych nietypowych okładzinach (łupki, kamienie syntetyczne, granity chińskie Padang).
Parametr

Potencjalny problem

Ryzykowny kamień

Rozwiązanie

Porowatość

słaba przyczepność przy zbyt
niskiej porowatości

skały magmowe głębinowe,
kamienie syntetyczne

Skłonność
do deformacji

utrata przyczepności w trakcie
wiązania kleju w wyniku deformacji płytki (efekt „łupiny”)

kamienie syntetyczne, serpen- szybkowiążąca zaprawa kletynity, cienkie łupki
jowa, temperatura wyklejania 15
do 25 ºC, metoda kombinowana,
alternatywnie klej żywiczny
(bezwodny)

Przezroczystość

odwzorowanie się na powierzchni
płytki placków i grzebieni kleju

cienkie, jasne płytki, np. marmur carrara

biały klej, przeszpachlowanie
kontaktowe spodu płytki, kombinowana metoda klejenia

Skłonność
do przebarwień

transport zanieczyszczeń zawartych w kamieniu ku powierzchni
płytki wraz z wodą zarobową
z zaprawy klejowej

skały osadowe, kamienie
naturalne zawierające związki
żelaza

szybkowiążąca zaprawa klejowa

Ryzyko wykwitów

transport wolnego wapnia ku
powierzchni płytki wraz z wodą
zarobową z zaprawy klejowej

kamienie wapienne, marmur

szybkowiążąca zaprawa klejowa,
temperatura wyklejania min. 10 ºC

Łupki

pustki w kleju spowodowane an- łupki oleiste i asfaltowe
tyadhezyjnymi olejami, zawartymi
w kamieniu oraz deformacją płytki
(efekt „łupiny”)

Kamienie
syntetyczne

efekt „łupiny”, zmydlenie spoiwa
(poliestru)

aglomarmur, aglopłyty kamieni szybkowiążąca spolimeryzowana
syntetycznych
zaprawa klejowa, ewentualnie klej
żywiczny

Granity Padang

nieodwracalne plamy na okładzinie wywołane bardzo szybkim
wchłanianiem wody

np. Padang G 633 / G 654
w cienkich płytkach
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szybkowiążąca spolimeryzowana
zaprawa klejowa

ewentualne wstępne czyszczenie
acetonem, wysoko spolimeryzowana i szybkowiążąca zaprawa
klejowa

bardzo szybkowiążąca zaprawa
klejowa, temperatura wyklejania
15 do 25 ºC, nieprzewadnianie
kleju

Przegląd produktów

Środek gruntujący

 Kolor:
niebieski

PCI Gisogrund®
do chłonnych podłoży mineralnych z właściwościami wzmacniającymi
 Do gruntowania podłoży gipsowych, cementowych, anhydrytowych

i magnezytowych.
 Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników, wodorozcieńczalny.
 Penetruje w głąb wzmacniając podłoże.
 Redukuje i wyrównuje chłonność podłoża.
 Barwiony w celu kontroli zagruntowania podłoża.
 Zwiększa przyczepność zapraw, klejów do płytek, mas szpachlowych

i samopoziomujących.
 Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Szybkowiążąca masa samopoziomująca

PCI Pericem® 515
do wyrównywania i niwelowania posadzek
 Do wyrównywania i niwelowania podłoży w zakresie grubości od

0,5 do 15 mm, po dodaniu wypełniacza do 30 mm.
 Pod okładziny ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny tekstylne,
dywanowe, PVC, itp.
 Nadaje się pod parkiet od 3 mm grubości.
 Nadaje się pod cienkowarstwowe powłoki żywiczne, przy małych
do średnich obciążeń.
 Na ogrzewanie podłogowe, do pomieszczeń i obszarów suchych.
 Spełnia wymagania normy EN 13813 CT‑C30‑F6.
 Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki.

Zaprawa wyrównawcza

 Opakowanie:
saszetka 1 l
pojemnik 5 l
pojemnik 10 l
pojemnik 20 l
beczka 200 l
 Zużycie:
Podłoża gipsowe: 80 - 150 ml/m2
(nierozcieńczony)
Chłonne podłoża mineralne:
100 - 200 ml/m2 (1:1 z wodą)

 Kolor:
szary
 Opakowanie:
worek 25 kg
 Zużycie:
ok. 1,7 kg/m2/mm

 Kolor:
szary

PCI Pericret®

 Opakowanie:
worek 25 kg

do posadzek, ścian i sufitów
 Szybkowiążąca zaprawa do szpachlowania powierzchni, wyrównywa-

nia, naprawiania i wykonywania spadków przed wyklejaniem okładzin
ceramicznych.
 Na beton, mury, tynki wapienno‑cementowe i cementowe, płyty gipsowo‑kartonowe, tynki gipsowe, istniejące okładziny ceramiczne, itp.
 Wodoodporna, odporna na warunki pogodowe, mrozoodporna.
 Do warstw grubości od 3 do 20 mm.
 Spełnia wymagania normy EN 988‑1.
 Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
 Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Izolacja przeciwwilgociowa

 Instrukcja techniczna nr 214
 Zużycie:
ok. 1,3 kg/m2/mm

 Kolor:
biały
szary

PCI Lastogum®
pod okładziny ceramiczne
 Płynne uszczelnienie do pomieszczeń wilgotnych i mokrych pod okła-

dziny ceramiczne.
 Wodoszczelna, elastyczna, mostkująca rysy.
 Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa.
 Barwa kontrolna szara i biała.
 Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT‑15‑6317/2012.
 Zakres stosowania: wewnątrz, posadzki i ściany.

 Opakowanie:
wiadro 4 kg (tylko szary)
wiadro 8 kg
wiadro 25 kg
 Instrukcja techniczna nr 177
 Zużycie:
1,1 - 1,2 kg/m2 (w dwóch warstwach przy zalecanej grubości
suchej warstwy 0,5 mm)
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Taśma uszczelniająca

PCI Pecitape® Objekt

 Kolor:
niebieski

 Specjalna taśma uszczelniająca laminowana dwustronnie włókniną.

 Opakowanie:
karton (rolka 10 m / 50 m, szerokość 120 mm)

 Wodoszczelna, elastyczna, mostkująca rysy, odporna na starzenie.

 Instrukcja techniczna nr 545

do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących

 Do stosowania w pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach

i w nieckach basenowych, pod okładziny ceramiczne.
 Do uszczelniania spoin narożnikowych i łączących w połączeniu

z PCI Apoflex®, PCI Collastic®, PCI Lastogum®, PCI Seccoral®
i PCI Pecilastic®.
 Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT‑15‑6678/2014.
 Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Elastyczna zaprawa uszczelniająca

 Kolor:
szary - składnik proszkowy
biały - składnik płynny

PCI Seccoral® 2K
do izolacji powłokowych i pod okładziny ceramiczne
 Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca do izolacji

powłokowych i pod okładziny ceramiczne.
 Powłoka izolacyjna w budownictwie lądowym, nadziemnym i pod-

ziemnym oraz wodnym, w starych i nowych obiektach.
 Wodoszczelna, mostkująca rysy, odporna na starzenie.
 Uszczelnia obiekty przed wilgocią, wodą i wodą pod ciśnieniem.
 Spełnia wymagania normy EN 14891.
 Posiada aprobatę techniczną: ITB nr AT‑15‑6317/2012.
 Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki

i ściany.

Odkształcalny klej cementowy

składnik proszkowy)

Składnik płynny: puszka 10 kg,
beczka 150 kg;
składnik proszkowy: worek 20 kg
 Instrukcja techniczna nr 306
 Zużycie:
ok. 5,0 kg/m2 przy 2,5 mm warstwy suchej
ok. 4,0 kg/m2 przy 2,0 mm warstwy suchej

 Kolor:
biały

PCI Carraflex®

 Opakowanie:
worek 25 kg

do okładzin z kamienia naturalnego
 Odkształcalny, szybkowiążący klej wyklejania kalibrowanych kamieni

naturalnych metodą cienkowarstwową.
 Modyfikowany polimerami, odkształcalny, niweluje naprężenia podłoża
oraz wahania temperatur.
 Wodoodporny, mrozoodporny, z efektywną krystalizacją przy retencji
wody.
 Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.
 Grubość warstwy kleju: od 2 do 10 mm.
 Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
 Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2FT S1.
 Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Zaprawa średniowarstwowa

 Instrukcja techniczna nr 117
 Zużycie:
ok. 3,2 kg/m2 (przy pacy zębatej
8 mm)

 Kolor:
biały
szary

PCI Carrament®
do okładzin z kamienia naturalnego
 Elastyczna, szybkowiążąca zaprawa do wyklejania i osadzania okła-

dzin z kamienia naturalnego.
 Ułatwia niwelować różnice w grubości osadzanych płyt.
 Do niwelowania nierówności podłoża przed wyklejaniem okładzin.
 Odkształcalna, niweluje naprężenia podłoża oraz wahania temperatur.
 Wodoodporna, mrozoodporna, wiąże bezskurczowo.
 Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.
 Grubość warstwy kleju: od 5 do 40 mm.
 Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus.
 Spełnia wymagania normy EN 12004, odpowiada klasie C2F.
 Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.
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 Opakowanie:
zestaw 30 kg (10 kg składnik płynny + 20 kg

 Opakowanie:
worek 25 kg
 Instrukcja techniczna nr 115
 Zużycie:
ok. 4,7 kg/m2 (przy pacy zębatej
10 mm)

Specjalna fuga cementowa

PCI Carrafug®
do okładzin z kamienia naturalnego
 Specjalna fuga cementowa do spoinowania okładzin z kamienia

naturalnego.
 Do stosowania na ogrzewaniu podłogowym, balkonach i tarasach.
 Nie powoduje przebarwień krawędziowych wrażliwych na przebarwie-

nia kamieni naturalnych.
 Utwardza się bezrysowo, niezależnie od temperatury czas zmywania
pozostaje podobny.
 Wodoodporna i mrozoodporna.
 Do spoin o szerokości od 1 do 8 mm.
 Produkt bardzo nisko emisyjny, posiada certyfikat EC1 plus R.
 Spełnia wymagania normy EN 13888.
 Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Silikon uszczelniający

PCI Carraferm®
do okładzin z kamienia naturalnego
 Silikonowy materiał uszczelniający do wypełniania spoin narożniko-

wych, łączących i dylatacyjnych.
 Nie powoduje przebarwień krawędziowych na wrażliwych okładzinach

z kamienia naturalnego.
 Do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, łazienek, natrysków, WC,

kuchni, do pomieszczeń biurowych, balkonów i tarasów.
 Elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne i powszechne stosowane w handlu środki czyszczące i odkażające, używane w gospodarstwach domowych.
 Sieciujący neutralnie.
 Kolory dopasowane do fugi cementowej PCI Carrafug®.
 Spełnia wymagania normy EN 15651‑3.
 Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki i ściany.

Lekka zaprawa reprofilacyjna

 Kolor:
nr 22 piaskowoszary
nr 25 biel carrara
nr 27 beż jurajski
nr 47 antracyt
 Opakowanie:
torba 5 kg
 Instrukcja techniczna nr 123
 Zużycie:
(spoina 3 mm szeroka, 10 mm
głęboka)
a) płytki 10 × 10 cm: ok. 880 g/m2
b) płytki 15 × 15 cm: ok. 600 g/m2
c) płytki 30 × 30 cm: ok. 300 g/m2

 Kolor:
przeźroczysty
nr 22 piaskowoszary
nr 25 biel carrara
nr 27 beż jurajski
nr 47 antracyt
 Opakowanie:
kartusz 310 ml
 Instrukcja techniczna nr 225
 Zużycie:
a) spoina 10 × 10 mm: 100 ml/mb
b) spoina 5 × 5 mm: 25 ml/mb

 Kolor:
szary

PCI Nanocret® R2

 Opakowanie:
worek 20 kg

do betonu i murowanych ścian
 Do niekonstrukcyjnych napraw betonu, reprofilowania, wypełniania

zagłębień, wyrównywania powierzchni.
 Modyfikowana polimerami, wodoodporna, odporna na warunki pogodowe, cykle zamrażania‑rozmrażania i sole odladzające.
 Plastyczna, lekka, szybkowiążąca, z niskim modułem sprężystości.
 Powierzchniowo do warstw od 3 do 30 mm, przy zagłębieniach od 3
do 100 mm.
 Spełnia wymagania normy EN 1504‑3, klasa R2, klasa ekspozycji XF4.
 Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.

Podkładowa zaprawa drenująca

 Instrukcja techniczna nr 560
 Zużycie:
ok. 1,5 kg/m2/mm

 Kolor:
szary

PCI Pavifix® DM
do układania kostki, płyt z kamienia naturalnego i betonu
 Wodoprzepuszczalna zaprawa cementowa do układania bruku

kamiennego i betonowego oraz płyt kamiennych i betonowych.
 Do nawierzchni obciążonych ruchem pieszych i sporadycznym ruchem
kołowym.
 Obszary zastosowania: strefy ruchu pieszego, prywatne parkingi, drogi
ogrodowe, wjazdy do garażu, tarasy, itp.
 Wysoka wodoprzepuszczalność minimalizuje szkody związane z mrozem i wykwitami.
 Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, nawierzchnie
komunikacyjne.

 Opakowanie:
worek 25 kg
 Instrukcja techniczna nr 258
 Zużycie:
ok. 1,4 kg/m2/mm
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BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12
63 - 100 Śrem
tel. 61 636 63 00
faks 61 636 63 21
www.pci-polska.pl
pci‑polska@basf.com

Doradztwo techniczne:
662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
602 788 862
Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Sieradz
604 556 258
608 201 726 Wrocław, Legnica
668 644 972 Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko Biała
602 147 910 Kraków, Zakopane
602 147 914 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
692 461 724 Lublin, Siedlce, Chełm, Zamość
660 662 459
Warszawa, Łódź, Płock, Ostrołęka
600 317 724
662 190 334 Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Nowy Sącz
604 977 899 Białystok, Suwałki, Olsztyn
785 892 961 Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Toruń
602 147 899 Szczecin, Koszalin, Słupsk

Lokalny Dystrybutor:

