
Przedsiębiorstwo  swoją działalność rozpoczęło w roku 1991.  

Początkowo zajmowaliśmy się handlem materiałami budowlanymi. Stopniowo z małej hurtowni, dzięki 
współpracy z największymi producentami, przekształciliśmy się w jednego z największych dystrybutorów 
materiałów budowlanych w regionie. Obecnie zaopatrujemy budowy w całym kraju oraz poza jego 
granicami.  

 

W krótkim czasie po rozpoczęciu działalności, dzięki nawiązanym kontaktom ze szwedzkimi 
konstruktorami uruchomiliśmy produkcję prefabrykowanych konstrukcji drewnianych – wiązarów 
dachowych. Głównym bodźcem do tego kroku była przekazana nam nowoczesna technologia - do tego 
czasu niedostępna w Polsce, umożliwiająca oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy. Jako prekursorzy 
na rynku polskim jesteśmy bardzo dumni z tego, że technologia prefabrykacji konstrukcji drewnianych 
jest coraz bardziej popularna i stosowana nie tylko przy realizacji obiektów przemysłowych, ale zdobyła 
zaufanie inwestorów indywidualnych, a ostatnio także wśród coraz szybciej modernizujących się 
rolników. 

Uzyskawszy niezbędne doświadczenie w zakresie 
wykonywania skomplikowanych konstrukcji 
drewnianych z początkiem 2001 poczyniliśmy 
szereg inwestycji w rozbudowę naszych linii 
produkcyjnych. Pozwoliło to nam rozpocząć 
produkcję drewnianych domów całorocznych oraz 
domków letniskowych w technologii szkieletowej. 
Zdobyte przy produkcji wiązarów doświadczenia 
oraz bliskie kontakty ze szwedzkimi partnerami 
pozwalają nam zaoferować produkty wykonane z 
doskonałego jakościowo surowca przy zachowaniu 
korzystnej dla inwestora ceny.  

 

Ci sami szwedzcy konstruktorzy i technolodzy, którzy pomogli nam stawiać pierwsze kroki w dziedzinie 
prefabrykacji, zaszczepili w nas także obowiązek oferowania najlepszej jakości tak powszechnej w 
Skandynawii. Dlatego możemy poszczycić się tym, iż jako jedyna z niewielu firm prywatnych w Polsce 
posiadamy maszyny do wytrzymałościowego testowania drewna konstrukcyjnego i przywiązujemy 
najwyższą wagę do surowca, z którego powstają nasze konstrukcje.  



Konstrukcje dachowe 

Wiązary dachowe to elementy tworzące konstrukcję dachu. Montowane są zamiast tradycyjnej więźby lub 
konstrukcji stalowej. Konstrukcja złożona z wiązarów prefabrykowana jest w naszej wyspecjalizowanej 
fabryce na podstawie projektu i obliczeń wykonanych przez naszych inżynierów. Poszczególne elementy 
konstrukcji są docinane, a następnie składane za pomocą płytek kolczastych przy użyciu pras o nacisku 
nawet 35 ton. Na budowę transportowane są dopiero gotowe kratownice stanowiące kompletną 
konstrukcję dachu.  

 
A z czego się to robi?  

Wiązary dachowe produkujemy z najlepszej jakości surowca. Drewno, z którego wykonujemy wiązary 
sprowadzamy ze Skandynawii. Surowy klimat lasów Północy oraz wielowiekowa tradycja uprawy drzew 
kultywowana przez szwedzkich leśników, są dla nas gwarancją otrzymania surowca najlepszej jakości. 
Dobra znajomość rynku oraz wieloletnia współpraca z naszymi dostawcami pozwala nam zaoferować 
doskonałe drewno w cenie polskiego. Tarcica, z której produkujemy nasze konstrukcje posiada 
następujące cechy charakterystyczne:  

 klasa C24 - drewno sortowane mechanicznie i optycznie pod względem wytrzymałości, co 
umożliwia wybór najlepszego materiału, bez wad ukrytych, nie zawsze widocznych gołym okiem 
brakarza, 

 suszone komorowo w temperaturze ok. 80°C – drewno używane do produkcji naszych dachów 
musi być suche, o wilgotności poniżej 18 % – tylko zastosowanie takiego surowca daje gwarancję 
trwałości i wytrzymałości dachu. Równocześnie proces suszenia zabija wszelkie owady i grzyby 
znajdujące się w drewnie. Uniemożliwia także ich rozwój ponieważ w wysokiej temperaturze 
zabijane są wszelkie drobnoustroje, stanowiące doskonałą pożywkę dla owadów.  

 strugane czterostronnie z zaokrąglonymi brzegami - gładkość drewna zwiększa jego odporność 
na insekty, grzybnie oraz odporność ogniową - płomienie "liżą" gładkie drewno, dając nam czas 
na podjęcie akcji gaśniczej. 

Jak długo trwa produkcja?  

Czas produkcji zależy od stopnia skomplikowania konstrukcji i 
zwykle wynosi od 1 dnia do 2 tygodni. Jednakże należy pamiętać, 
iż cały czas realizacji Państwa zlecenia trwa dłużej. W pierwszej 
kolejności nasz konstruktor przygotowuje projekt konstrukcji, co 
wiąże się z wykonaniem skomplikowanych obliczeń i 
przygotowaniem dokumentacji produkcyjnej. Na termin 
realizacji ma wpływ również obłożenie produkcji. Dlatego 
zalecamy naszym klientom wcześniejsze planowanie i pierwszy 
kontakt już ok. dwóch miesięcy przed przewidywanym terminem 
montażu wiązarów.  

 



Jak się to montuje?  

Montaż wiązarów dachowych na większości budynków mieszkalnych jest procesem nieskomplikowanym, 
ze względu na przeniesienie największych trudności w planowaniu konstrukcji na proces inżynierii w 
naszym zakładzie. Montażu może dokonać jedna z polecanych przez nas ekip specjalizujących się w 
montażu konstrukcji prefabrykowanych, firma budowlana obecna przy budowie domu od samego 
początku lub sam inwestor przy pomocy kilku osób, w przypadku budowy systemem gospodarczym. Na 
życzenie inwestora możemy udzielić krótkiego przeszkolenia ekipy montażowej. Wraz z konstrukcją 
otrzymujecie Państwo szczegółowy projekt konstrukcyjny wraz z instrukcją transportu, składowania i 
montażu.  

Czy to wytrzyma?  

Źródłem technologii którą stosujemy jest Skandynawia, 
której srogie i długie zimy wymusiły na jej mieszkańcach 
ciągłe doskonalenie konstrukcji domów mieszkalnych. Na 
podstawie doświadczeń skandynawskich konstruktorów 
firma Mitek zapoczątkowała ponad 50 lat temu produkcję 
płytek wielokolcowych i wciąż stara się doskonalić metody 
produkcji. Możemy więc bez obaw zapewnić naszych 
klientów, że konstrukcja wyprodukowana przez naszą 
firmę wytrzyma wszelkie niepogody.  

 

Czym można pokryć taką konstrukcję?  

Nasze konstrukcje można pokryć każdego rodzaju pokryciem dachowym, np:  

 dachówką ceramiczną,  
 dachówką cementową,  
 blachodachówką,  
 blachą trapezową,  
 gontem papowym na pełnym odeskowaniu,  
 trzciną,  
 łupkiem,  
 płytą obornicką i innymi rodzajami pokrycia. 

 
 

 

 

 



Dlaczego wiązary a nie tradycyjna więźba? 

Wśród licznych zalet prefabrykacji konstrukcji można wymienić najważniejsze:  

 nie ma potrzeby zlecania wykonania konstrukcji specjalistycznym firmom, gdyż system jest 
prosty w montażu,  

 można wyeliminować bardzo drogi strop betonowy, poprzez zastosowanie dolnego pasa 
konstrukcji jako konstrukcję nośną stropu,  

 zmniejsza się zakres robót montażowych na obiekcie, co znacznie przyspiesza czas budowy,  
 można wydłużyć sezon budowlany, ponieważ istnieje możliwość budowy dachu zimą,  
 współpraca zakładu z projektantem na etapie projektowania może obniżyć koszty projektu, gdyż 

architekt określa na rysunkach tylko geometrię obrysu wiązara i warunki obciążeniowe. 
Obliczenia statyczne, dokumentację techniczną i produkcyjną wykonuje już nasz zakład,  

 inwestor zna ostateczny koszt więźby już w fazie projektowania (przy wykonaniu tradycyjnym 
przez cieśli, mamy wówczas do czynienia z lepszym lub gorszym szacunkiem i w końcowym 
rozrachunku koszt staje się wypadkową wielu składników takich jak: koszt tarcicy, jej transport, 
odpady, robocizna cieśli, okucia ciesielskie, impregnaty itp),  

 ponieważ program komputerowy optymalizuje zużycie tarcicy, występują znaczne jej 
oszczędności w stosunku do klasycznych konstrukcji (20-60% mniej), co pozwala nam 
zaoferować niższą cenę,  

 kompleksowa obsługa naszej firmy, większe prawdopodobieństwo uniknięcia błędów,  
 wiązary lżejsze od stalowej umożliwiają stosowanie lżejszych = tańszych ścian i fundamentów, 
 możliwość dostarczenia konstrukcji dokładnie przed montażem, przy mniejszym ryzyku jej 

rozkradzenia niż w przypadku tarcicy luzem, 
 szybki i łatwy montaż oznaczający niższe koszty, eliminację ryzyka zawilgocenia budynku,  
 prefabrykacja na specjalnych stołach zapewnia dokładność i powtarzalność wymiarów 

elementów konstrukcji, gwarantuje pewność każdego złącza, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile to kosztuje?  

Cenę wiązarów dachowych określamy zawsze indywidualnie, na podstawie konkretnego projektu i dla 
konkretnego obiektu. Wynika to z ogromnej różnorodności budynków i wielu czynników, które kształtują 
zarówno samą konstrukcję jak i jej cenę. Do podstawowych czynników zaliczamy:  

 wymiary budynku,  
 kąt nachylenia połaci dachowej,  
 typ poddasza,  
 rodzaj pokrycia dachowego,  
 rodzaj i grubość izolacji termicznej,  
 położenie geograficzne budynku.                                                                                         



Kiedy można się zdecydować na wybór prefabrykowanej konstrukcji?  

Chociaż zalecamy naszym klientom wybór tej metody już w fazie projektowania, co może obniżyć koszt 
nie tylko konstrukcji, ale także ścian i fundamentów, to tak naprawdę na prefabrykację nigdy nie jest za 
późno. Wiązary prefabrykowane są zdecydowanie lżejsze od tradycyjnej więźby, nie ma więc przeszkód 
żeby zmienić wybór nawet po wylaniu wieńców, co nie byłoby możliwe w odwrotnej sytuacji.  

 
 
Wiązary, które produkujemy są bardzo lekkie - mniejsze 
elementy nie przekraczają wagi 100 kg, co ułatwia zarówno 
operowanie jak i montaż na budynku. W naszej firmie w 
cenie wiązarów jest zawsze załadunek na środek transportu, 
bez względu na to, czy jest to transport klienta czy nasz.  
Montaż wiązarów na budynku jest z reguły procesem 
nieskomplikowanym. Polega on na ustawieniu, zamocowaniu 
i stężeniu poszczególnych elementów na podstawie 
dostarczonej instrukcji montażu. W większości przypadków 
do montażu nie jest potrzebny dźwig, gdyż lekkie elementy 
można bez problemu wnieść na górę budynku ręcznie.  
 
Nasza firma wraz z dokumentacją projektową dostarcza szczegółową instrukcję montażu.  
 

Zastosowanie  

Prefabrykowane konstrukcje drewniane są stosowane w wielu typach obiektów, między innymi:  

 HALE MAGAZYNOWE I PRODUKCYJNE 
Tradycyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie wiązarów w kształcie trójkąta na murowanych 
ścianach nośnych. W tym przypadku zaletą stosowania wiązarów prefabrykowanych jest znaczne 
przyśpieszenie czasu realizacji budowy.  

 

 



 SUPERMARKETY 

Nasza firma równie często produkuje konstrukcje dla obiektów typu supermarket. W większości są to 
konstrukcje o bardzo dużej rozpiętości, liczone pod duże obciążenie. Jednak pomimo tego zastosowanie 
konstrukcji drewnianej jest dużo tańsze niż stalowej.  

 

 
 

 

 OBIEKTY BIUROWE I ADMINISTRACYJNE  

Wybierając nasze konstrukcje dachowe z przeznaczeniem na budynki biurowe możecie mieć Państwo 
pewność, że wasza inwestycja zostanie szybko i fachowo.  

 
 

 

 OBIEKTY GASTRONOMICZNE I KULTURALNE 

Ze względu na wysoką jakość stosowanego 
przez nas drewna, nasze wiązary mogą być 
wykorzystywane jako element dekoracyjny 
wystroju wnętrz lokali gastronomicznych. 
Ładne i jasne drewno konstrukcji znakomicie 
współgra z surowością cegły klinkierowej i 
aluminiowych lamp.  

 



 WIATY SKŁADOWE 

Drewniane konstrukcje pozwalają w szybki i tani sposób zwiększyć Państwa powierzchnie magazynowe.  

 

 

Dlaczego wiązary? 

Zastosowanie prefabrykowanych wiązarów dachowych pozwala osiągnąć Państwu następujące korzyści: 

 zmniejszenie kosztów inwestycji – optymalizacja zużycia tarcicy pozwala obniżyć koszty 
wykonania więźby, drewniana konstrukcja jest zwykle 2-3 krotnie tańsza od stalowej,  

 możliwość wykonania wiązarów o rozpiętości między ścianami nawet do 30 m bez 
konieczności stosowania słupów i podpór pośrednich,  

 większa dokładność wykonania konstrukcji – wiązary są produkowane na specjalnych 
prasach, dokładność wykonania kratownic jest liczona w milimetrach,  

 całościowy koszt inwestycji jest znany z "góry" – produkcję i podpisanie umowy poprzedza 
zawsze wycena całej konstrukcji, inwestor zna ostateczny koszt więźby już w fazie projektowania 
(przy wykonaniu tradycyjnym przez cieśli, mamy wówczas do czynienia z lepszym lub gorszym 
szacunkiem i w końcowym rozrachunku koszt staje się wypadkową wielu składników takich jak: 
koszt tarcicy, jej transport, odpady, robocizna cieśli, okucia ciesielskie, impregnaty itp.)  

 łatwość i szybkość montażu – inwestor wraz konstrukcją otrzymuje każdorazowo szczegółowy 
projekt z instrukcją montażu polegającego na zestawieniu gotowych elementów na dachu, co w 
przypadku rezygnacji z usług ekipy monterskiej pozwala to wykonanie nawet samodzielnego 
montażu konstrukcji,  

 elastyczne i indywidualne podejście do każdej konstrukcji - daje możliwość zaprojektowania i 
wykonania dachu czy też konstrukcji pod potrzeby i wymagania klienta,  

  wiązary są lekkie – waga pojedynczego wiązara o rozpiętości powiedzmy 12 m to zwykle 70 – 
80 kilogramów, pozwala to uniknąć stosowania ciężkiego sprzętu na budowie oraz wykonać 
lżejsze fundamenty oraz ściany,  

 dużo większa odporność drewna od stali na wpływ amoniaku i mocznika występującego w 
czasie intensywnej produkcji zwierzęcej czyli kurnikach, chlewniach ale i też w stajniach, 
ujeżdżalniach, itp., gazy te powodują korozję stali i równocześnie w swoisty sposób impregnują 
drewno,  

 w przypadku pożaru konstrukcje drewniane zwykle dłużej od stalowych spełniają warunki 
wytrzymałości, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na konstrukcję stalową nie trzeba działać 
bezpośrednim płomieniem – wystarczy odpowiednio wysoka temperatura – a stal po osiągnięciu 
granicy plastyczności przestaje spełniać jakiekolwiek warunki wytrzymałościowe,  

 stworzenie lepszego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach,  
 możliwość wykonania wiązarów, których pas dolny stanowi zarazem konstrukcję nośną stropu 

– co pozwala wygospodarować dodatkowe przestrzenie magazynowe, które można wykorzystać 
na przykład jako składy na siano,  

 możliwość wydłużenia sezonu budowlanego, ponieważ istnieje możliwość budowy dachu zimą 



Na jakie obiekty warto stosować wiązary dachowe?  

 obory  
 chlewnie  
 stajnie 
 fermy zwierząt futerkowych  
 fermy drobiu  
 ujeżdżalnie  
 magazyny zboża  
 wiaty na maszyny rolnicze  
 wybiegi dla zwierząt  
 zadaszenia przy budynku 
 inne 

 

 
 

 
 

10 powodów dlaczego warto wybudować dom drewniany z Partnerem? 

1. Szybka realizacja – średni czas realizacji całego budynku to 2 miesiące, dzięki prefabrykacji 
możliwe jest prowadzenie budowy nawet zimą, budynek jest gotów do zamieszkania praktycznie 
zaraz po zakończeniu budowy,  

2. Niższe koszty budowy – krótki okres 
budowy zabezpiecza Państwa przed 
wahaniami cen materiałów, krótki czas 
budowy ogranicza koszty związane z 
prowadzeniem budowy, na etapie wyceny 
wiecie Państwo dokładnie ile wyniesie 
koszt inwestycji, domy drewniane są dużo 
lżejsze od murowanych – co oznacza 
możliwość wykonania lżejszych – 
tańszych fundamentów oraz budowania 
na niestabilnych gruntach, na których 
budowa budynków murowanych jest 
niemożliwa,  

3. Energooszczędność domu – domy firmy 
Partner są bardzo ciepłe – co skutkuje niższymi (nawet o 30 % ) rachunkami za ogrzewanie, niska 
akumulacja cieplna ścian powoduje, że w nawet najzimniejsze dni w Państwa domu szybko będzie 
ciepło i przytulnie ponieważ praktycznie cały przekrój ściany stanowi warstwa izolatora – wełny 



mineralnej – współczynnik przenikalności cieplej U > 0,28 W/m²K przestaje być pustym chwytem 
marketingowym,  

4. Dzięki małej grubości ścian zyskujecie Państwo dodatkowe metry powierzchni – przy budynku o 
powierzchni 120 m² to może być nawet 15 m². Zastanówcie się Państwo jak urządzić ten 
dodatkowy pokój, czy przeznaczyć go na gabinet, czy też na wymarzoną salę gimnastyczną,  

5. Możliwość łatwej rozbudowy – w każdym czasie, bez utraty właściwości użytkowych – Państwa 
dom może rosnąć wraz z rodziną oraz łatwość przebudowy, wymiany instalacji i zmiany 
przeznaczenia pomieszczeń – czemu Państwa łazienka ma już zawsze być łazienką?  

6. Niepowtarzalny klimat – drewno jest bardzo „wdzięcznym” materiałem, od wieków będącym 
blisko człowieka, wyobraźcie sobie Państwo poranki domu pachnącym lasem, ciepłym zimą i 
przyjemnie rześkim latem,  

7. Niska akustyczność – wełna mineralna wypełniająca ściany stanowi rolę izolatora akustycznego – 
doskonale tłumi drgania i dźwięki. Sprawia to, iż w spokoju możemy oddawać się naszej ulubionej 
drzemce, gdy tuż za ścianą nasza pociecha trenuje gamy na skrzypcach,  

8. Trwałość – domy drewniane są długowieczne, sprawdzona technologia obróbki drewna oraz 
jakość stosowanych materiałów powodują, że nasz dom będzie służył Państwu długie lata,  

9. Ognioodporność – stosowana tarcica z 
drewna czterostronnie struganego z 
sfazowanymi krawędziami powoduje, że 
płomienie ognia ślizgają się po drewnie, wełna 
mineralna wypełniająca przestrzenie ścian 
wraz z płytami kartonowo-gipsowymi obitymi 
na ścianach stanowią doskonałą dodatkową 
przegrodę ogniową,  

10. Ekologia – warto wiedzieć, iż mieszkają 
Państwo w domu wykonanym z przyjaznych 
środowisku, odnawialnych materiałów.  

 

Dlaczego właśnie Partner? 

 Ponieważ posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z drewnem – zdobywane na rynku 
polskim i europejskim. Dzięki szwedzkim konstruktorom, którzy pomagali nam stawiać pierwsze 
kroki, możemy dziś wykorzystać nasz potencjał do budowy Państwa domu.  

 Ponieważ podchodzimy indywidualne do każdego projektu – dzięki naszemu doświadczeniu 
doradzimy Państwu już na etapie wyboru projektu jaki dom wybrać i w jakiej technologii go 
zbudować, aby spełniał wszystkie Państwa oczekiwania i potrzeby.  

 Ponieważ stosujemy w produkcji wyłącznie sprawdzone surowce – sprowadzaną prosto ze 
Skandynawii tarcicę, a materiały budowlane od największych polskich i europejskich 
producentów.  

 Ponieważ elastycznie dopasowujemy zakres naszych prac do potrzeb i oczekiwań inwestora.  
 Ponieważ za darmo wycenimy i przeprojektujemy Państwa projekt pod naszą technologię.  
 Ponieważ nazwa Partner zobowiązuje. 

 

DREWNIANE DOMKI LETNISKOWE 

Nasze domki letniskowe budowane są w technologii 
szkieletowej. Konstrukcję ściany stanowią słupki drewniane 
z drewna świerkowego, struganego i suszonego komorowo, 
tworzące po zmontowaniu szkielet domu. Do produkcji 
stosowana jest wyłącznie tarcica o sprawdzonej jakości. 
Przestrzenie pomiędzy słupkami wypełniane są następnie 
wełną mineralną i wykańczane płytą kartonowo-gipsową 
lub deską boazeryjną. Z zewnątrz domki są obite deską 
elewacyjną.  



Proces produkcji polega na wykonaniu w naszym 
zakładzie prefabrykowanych elementów w 
postaci ścian, płyt podłogowych lub paneli 
dachowych, które po przetransportowaniu, są 
montowane na Państwa posesji. Wcześniejsza 
prefabrykacja poszczególnych elementów 
oznacza skrócenie czasu montażu - już po 
upływie 2-3 dni możecie się Państwo w 
większości przypadków cieszyć posiadaniem 
własnego, wymarzonego domku nad jeziorem 
czy morzem. 
 
 
 

Istnieje oczywiście możliwość zakupu elementów domku do samodzielnego montażu.  
 

Domki drewniane firmy Partner to:  

 Realizacja projektów własnych oraz indywidualnych marzeń klientów; 
 Atrakcyjne ceny; 
 Szybki montaż; 
 Kompleksowa obsługa; 
 Surowiec o wyłącznie sprawdzonej jakości; 
 Szeroka gama kolorystyczna; 
 Technologia pozwalająca na rozbudowę obiektu; 
 Wersja letnia - bez ocieplenia; 
 Wersja weekendowa - z ociepleniem ścian wełną 

mineralną o grubości 10 cm oraz podłogi i sufitu 
o grubości 15 cm; 

 Atrakcyjne wykończenia zewnętrzne; 
 Bezpłatna wycena realizacji. 

 

PROCES PRODUKCYJNY  
 
Elementy domku – ściany i płyty podłogowe – są wykonywane w naszej fabryce z pomocą specjalnych 
stołów pneumatycznych. W czasie produkcji montowana jest stolarka okienna i drzwiowa oraz elewacja, 
która, również w zakładzie, impregnowana jest na wybrany przez klienta kolor. W razie potrzeby szkielet 
konstrukcji jest wypełniany wełną mineralną oraz obijany stosownym rodzajem materiału 
wykończeniowego. Montowane są też rurki i puszki, służące do rozprowadzenia instalacji elektrycznej.  

 

 

 



Gotowe elementu domku transportowane są na plac budowy, gdzie rozpoczyna się ich montaż, polegający 
na złożeniu gotowych elementów zgodnie z projektem w całość.  

Dzięki temu, iż proces ten wymaga jedynie zestawienia poszczególnych elementów na miejscu 
przeznaczenia, można go wykonać szybko i dokładnie. Montaż domku znajdującego w naszej 
standardowej ofercie trwa zwykle 1 - 2 dni. Pozwala to uniknąć, ryzyka zalania i zamoczenia izolacji i 
konstrukcji.  

 
 

 
 

Modułowość ścian pozwala na łatwe ocieplenie oraz poszycie ścian od wewnątrz płytą kartonowo - 
gipsową lub deską elewacyjną. Zachowanie wymiaru modułu 60 cm pozwala również na 
zminimalizowanie ewentualnych odpadów. Łatwość montażu elementów wykończeniowych oznacza 
możliwość nawet samodzielnego i sukcesywnego wykonywania ocieplenia, co zdecydowanie uelastycznia 
możliwości finansowe klienta. 

 

 

ZBUDUJ SWÓJ DOM Z SOLIDNYM PARTNEREM! 


