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1. Opis techniczny 
1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest instalacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w budynku 
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w miejscowości Łaziska 15, 26-505 Orońsko. 
1.2.     Podstawa opracowania. 
• Zlecenie z dn. 21.09.2007 r. 
• Rzuty architektoniczne w skali l: 100. 
• Oględziny w obiekcie. 
• Obowiązujące przepisy i normy PN-EN 54. 
1.3. Zakres projektu 
Projekt obejmuje wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP w całym 
obiekcie. W budynku Domu Pomocy Społecznej można wyodrębnić:
• Część mieszkalną w skład, której wchodzi 61 pokoi z łazienkami, umywalkami i we oraz 
 przedpokojami, 
• Część żywieniową budynku połączoną z częścią mieszkalną łącznikiem, 
• Część administracyjno-mieszkalną,
• Pomieszczenia terapii zajęciowej, 
• Pomieszczenia rehabilitacji ruchowej 
• Pomieszczenia piwnicy 
Lokalizacja centralki sygnalizacji pożaru CSP została uzgodniona z Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej „Dom Kombatanta" i będzie zainstalowana w dyżurce pielęgniarek na parterze. 
Podłączenie systemu SAP do monitoringu nie wchodzi w zakres niniejszego projektu, w tym celu 
należy porozumieć się z Komendą PSP w Szydłowcu. 
1.4. System sygnalizacji pożaru. 
1.4.1. Opis systemu sygnalizacji pożaru (SAP). 
Dokumentację techniczną SAP dla budynku DPS. „Dom Kombatanta" opracowano w oparciu o 
aparaturę firmy Bosch Security Systems Sp. z o.o., posiadającą wymagane atesty Centrum Naukowo 
Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. 
Głównym elementem systemu sygnalizacji pożaru jest adresowalna centrala sygnalizacji pożaru FPA-
5000 z modułami funkcjonalnymi. Urządzenia systemu spełniają wymagania najnowszych norm serii 
EN-54. Centralę FPA-5000 należy wyposażyć w następujące elementy: 
• Kontroler główny centrali MPC 3000, 
• Karty adresowe ADC 0128A - 3 szt., 
• Moduł pętli dozorowej LSN 0300 A - 4 szt., 
• Moduł kontroli baterii BCM 0000 A 
• Moduł 8 wyjść przekaźnikowych RML 0008 A 
• Zaślepki pustych slotów modułów FDP 0001 A - 4 szt., 
• Moduł komunikacyjny (20 mA i R232) IOS 0020 
• Drukarka termiczna KAFKA 
• UPS 2416 Zasilacz 24Y/6A 
• CPB 0000 A Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy modułem BCM a zasilaczem UPS (długość 
150 cm) 
• CBB 0000 A Zestaw kabli przyłączeniowych (moduł NCM/baterie - 180 cm; 
bateria/bateria- 17 cm). Wykorzystywane, gdy baterie są umieszczone w oddzielnej obudowie. 
• PRS 0002 A Szyna przyłączeniowa krótka 
• PRD 0004 A Szyna przyłączeniowa długa - 2 szt 
• PPH 0010 A Obudowa podstawowa na l0 modułów
• PSF002A Obudowa zasilania mała do instalacji dwóch baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu 
zasilacza pojedynczego PSB1001A 
• FBI 0000 A Rama montażowa duża
• FSO OOOOA Rama montażowa mała
• Akumulator 12V/40Ah - 2 szt. Centrala sygnalizacji pożarowej spełnia następujące zadania: 
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- Za pośrednictwem linii dozorowych zasila zainstalowane na nich czujki pożarowe, 
- Za pośrednictwem linii dozorowych realizuje transmisję informacji do i od czujek, 
- Sprawdza czy odebrane sygnały są sygnałami alarmu pożarowego 
- Akustycznie i optycznie sygnalizuje każdy alarm pożarowy, 
- Akustycznie i optycznie sygnalizuje uszkodzenia i stany awaryjne centrali i urządzeń z nią
współpracujących, 
- Wskazuje miejsce zagrożenia poprzez adresowanie indywidualne czujek (możliwe precyzyjne 
określenie zagrożonego pożarem pomieszczenia a nawet jego części), 
- Rejestruje w pamięci i na drukarce ważniejsze wydarzenia (wszelkie rodzaje alarmów), 
- Przekazuje sygnały o pożarze lub uszkodzeniach za pośrednictwem urządzeń transmisji alarmów do 
straży pożarnej (przekaz jest możliwy tylko po podłączeniu systemu do odpowiedniej stacji 
monitorującej). 
Centrala będzie współpracować z trzema pętlowymi liniami dozorowymi. Całkowita ilość czujek 
automatycznych, ręcznych ostrzegaczy pożaru i innych elementów systemu zainstalowanych linii 
pętlowej nie może przekroczyć 128 szt. 
Do ochrony pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i korytarzy zaprojektowano optyczno-termiczne 
czujki dymu. Do ochrony pomieszczeń wyposażonych w kuchenki oraz pomieszczeń palarni 
zaprojektowano czujki termiczne. Ze względu na ograniczony zakres projektu architektonicznego 
zabezpieczenie pomieszczeń piwnicy ograniczono do pomieszczeń przypisanych do inwestora o jasno 
określonej funkcji oraz zabezpieczenia korytarza, co w przypadku powstania pożaru w 
pomieszczeniach nie objętych ochroną wywoła alarm pożarowy. 
Linie współpracują z adresowalnymi automatycznymi czujkami serii 400 LSN oraz ręcznymi 
ostrzegaczami pożarowymi DM 210 LSN. Zarówno czujki jak i przyciski (ROP) są wyposażone w
izolatory zwarć, dzięki czemu pojedyncze uszkodzenie linii dozorowej nie eliminuje żadnej czujki. 
Wykrycie pożaru przez czujki lub ręczne uruchomienie przycisku (ROP) będzie sygnalizowane 
akustycznie i optycznie w centrali oraz sygnalizatorami umieszczonymi wewnątrz budynku. 
Szczegółowe uwagi do montażu, uruchomienia i eksploatacji określa DTR centrali. Całość robót 
związanych z instalacją SAP należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
1.4,2. Instalacja urządzeń.
Centrala będzie współpracować z trzema pętlowymi liniami dozorowymi z max. 128 elementami 
każda, wyposażonymi w adresowalne czujki serii 400 LSN: 
- Optyczno-termincze czujki z izolatorem zwarć OT 400 LSN, 
- Termiczne czujki dymu T 400 LSN z izolatorem zwarć,
- Adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) DM 210 LSN z izolatorem zwarć.
- Sygnalizatory akustyczne SG 200 
Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pożaru należy montować w miejscach wskazanych 
na rysunkach, które są częścią niniejszego projektu. 
Lokalizacja centralki sygnalizacji pożaru CSP została uzgodniona z Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej „Dom Kombatanta" i będzie zainstalowana w dyżurce pielęgniarek na parterze. 
Pomieszczenie to będzie nadzorowane przez automatyczną czujkę OT 400 LSN. 
W pobliżu centrali należy umieścić ręczny ostrzegacz ROP. 
Pomieszczenie będzie w sposób ciągły nadzorowane przez obsługę, którą odpowiednio przeszkoli 
wykonawca. 
Zainstalowana centrala będzie posiadała wskaźniki optyczne na wysokości nie większej niż l .8 m
i nie mniejszej niż l.4 m od posadzki. 
W pobliżu centrali należy umieścić następujące dokumenty: 
- Instrukcja obsługi centrali, 
- Książka kontroli systemu, 
- Instrukcja postępowania w przypadku alarmów pożarowych oraz uszkodzeniowych 
(powinna zawierać min. Tel. Straży pożarnej, zakładu prowadzącego serwis, kierownictwa 
obiektu). 
- Dokumentacja systemu wykrywania pożaru zawierająca opis działania, sposób zasilania, 
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umożliwiająca łatwą identyfikację linii dozorowych, stref dozorowych , grup czujek, nadzorowanych 
pomieszczeń, rodzajów czujek. 
Czujki będą umieszczone na suficie w gniazdach MS 400. 
Odstępy czujek od ścian nie mogą byćmniejsze niż 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanałów
i podobnych części budynków o szerokości poniżej Im , czujki dymu należy umieścić na środku 
stropu oraz odległość między czujką a ścianą nie może przekraczać dla czujek dymu 7,5m dla czujek 
ciepła 10 m. 
Jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem kanały
wentylacyjne, w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, to odległość czujek od tych elementów 
również nie powinna być niniejsza niż 0,5 m. 
Odstęp pionowy i poziomy czujek od urządzeń lub materiałów składowanych nie może być mniejszy 
niż 0,5 m. 
Nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji 
nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi l ,5 m. 
Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) DM 210 LSN należy instalować na ścianach na wysokości  
1,4 m. 
Przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesioną podłogą, które nie są wyższe 
niż l m powinny być nadzorowane czujkami dymu. 
Strefy wyłączone z nadzorowania 
a)  Małe pomieszczenia sanitarne, pod warunkiem nieprzetrzymywania w nich 
materiałów palnych. Pomieszczenia, w których znajduje się wejście do sanitariatów powinny być
dozorowane. 
b) Wydzielone pożarowo szyby i kanały kablowe niedostępne dla ludzi (brak otworów rewizyjnych) 
pod warunkiem, że występują tam kable instalacji elektrycznych o napięciu nie większym niż 220 V
prądu przemiennego. 
c)  Niezadaszone rampy załadowcze 
d) Pomieszczenia wyposażone w urządzenia gaszące pod warunkiem, że do prawidłowej pracy tych 
urządzeń nie jest wymagana współpraca z automatycznymi systemami wykrywania pożaru. 
e)  Przewody wentylacyjne pod warunkiem: 
- wszystkie pomieszczenia, przez które prowadzą te przewody, oraz 
- centralna klimatyzatornia (wentylatornia) oraz 
- kanał zbiorczy wentylacji nawiewnej / wyciągowej są nadzorowane czujkami automatycznymi oraz 
- w przypadku zadziałania grupy czujek następuje wysterowanie klap przeciwpożarowych 
przeciwpożarowych/lub wyłączona zostaje wentylacja. 
f) W przestrzeniach między stropem właściwym a podwieszonym można nie stosować instalacji 
sygnalizacji pożaru gdy: 
- Odległość między stropem właściwym a podwieszonym nie przekracza 0,8 m oraz 
- Nie występują instalacje bezpieczeństwa takie jak: oświetlenie awaryjne, instalacje rozgłaszania i 
powiadamiania, kable sterownicze urządzeń przeciwpożarowych a w szczególności gaszących, kable 
zbiorcze linii dozorowych oraz 
- Nie w występują instalacje siłowe 
- Obciążenie ogniowe nie przekracza 25 MJ/m2 
- Wszystkie elementy ograniczające pomieszczenia (np. ściany, strop) są niepalne oraz 
- Pomieszczenie jest podzielone na obszary o wymiarach max 10 m x 10 m przy pomocy niepalnych 
przegród 
g) Inne, małe przestrzenie, które gwarantuj ą brak jakiegokolwiek zagrożenia pożarem. 
1.4.3. Instalacja okablowania. 
Instalację linii dozorowych należy wykonać przewodem niepalnym typu YnTKSYekw 
1x2x0,8 mm. układanym w korytach kablowych przeznaczonych dla instalacji elektrycznych. 
Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. 
Ilość połączeń przewodów musi być możliwie jak najmniejsza. Każde połączenie musi 
być lutowane lub wykonane inną niezawodną mechaniczną metodą (śrubowe, zaciskowe). Zabronione 
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jest ręczne skręcanie żył przewodów i kabli (brak po pewnym czasie kontaktu na skutek utleniania się
miedzi). 
Po skrzyżowaniu z instalacją elektryczną przewód sygnalizacji pożarowej powinien przebiegać
poniżej o odległości min 0,2 m. 
Nie wolno mocować przewodów sygnalizacji pożarowej do linek opraw oświetleniowych. 
Przewody linii dozorowej oraz zasilania zasadniczego centrali powinny przechodzić odrębnymi 
przebiciami przez ściany i stropy. Przepusty powinny być wykonane przy użyciu rurek RYS, a przy 
ścianach zewnętrznych budynku oraz strefach zagrożonych wybuchem z zastosowaniem RS. 
Przepusty zapobiegaj ą przetarciom izolacji przewodów i pęknięciom żył. Przy przejściach pomiędzy 
kondygnacjami w pionie wykorzystuje się istniejące szyby (szachty) teletechniczne lub energetyczne 
(w tym przypadku kable sygnalizacji pożarowej prowadzi się po przeciwległej ścianie szybu w 
stosunku do kabli elektrycznych). Przy ich braku należy stworzyć własny pion instalacyjny. 
Nie wolno wykorzystywać do prowadzenia pionów instalacyjnych szybów zsypowych na 
śmieci, szybów wentylacyjnych i szybów windowych. 
Dla linii dozorowych pętlowych należy unikać powrotu pętli w kierunku CSP taką samą
drogą- dwukrotnie większe prawdopodobieństwo narażenia ciągu instalacji na uszkodzenie. 
1.4.4. Zasilanie. 
Zasilaniem podstawowym centrali CSP będzie wydzielony obwód, który należy wykonać przewodem 
HDGs 3x2,5 mm2 z żyłą ochronną PE, układany w listwie instalacyjnej z tablicy TG na parterze przy 
wejściu głównym. 
Zasilaniem rezerwowym będą akumulatory 2 x 40 Ah, 12 V umieszczone w obudowie centrali CSP. 
Pojemność akumulatorów powinna gwarantować prawidłową pracę centrali podczas braku zasilania 
podstawowego przez 72 godz. Zasilacz do ładowania powinien gwarantować naładowanie 
rozładowanego do napięcia końcowego akumulatora w ciągu maksimum 24 godzin do 80% 
pojemności nominalnej. Proces ładowania powinien być zakończony przed upływem 72 godzin. 
1.4.5. Organizacja alarmowania. 
W celu ograniczenia fałszywych alarmów w obiekcie zastosowana zostanie procedura dwustopniowej 
organizacji alarmowania. 
- Pożar wykryty przez czujkę automatyczną po woduj e sygnalizację alarmu pożarowego I stopnia 
(tzw. alarm wewnętrzny) przez centralę w pomieszczeniu ze stałą obsługą. Alarm powinien być
potwierdzony w ciągu czasu T l. Przekroczenie tego czasu powoduje wywołanie alarmu II stopnia 
(transmitowanego do PSP). 
- Po potwierdzeniu powinien być dokonany zwiad w obiekcie oraz powrót do centrali w ciągu czasu 
T2 (w celu wykasowania alarmu). Przekroczenie tego czasu spowoduje wywołanie alarmu II stopnia. 
- Skrócenie czasu oczekiwania na alarm II stopnia - T2 (w przypadku rzeczywistego zagrożenia) 
można osiągnąć poprzez uruchomienie najbliższego ręcznego ostrzegacza pożaru ROP, który 
natychmiast wywołuje alarm II stopnia. 
System należy zaprogramować tak, aby alarm II stopnia uruchamiał syreny akustyczne, oraz 
przekazywał za pośrednictwem systemu transmisji alarmów informację o pożarze do jednostki PSP 
(jeżeli właściciel podłączy CSP do stacji monitoringu). 
W celu zagwarantowania skuteczności takiego rozwiązania, czas T l potrzebny do potwierdzenia 
alarmu w CSP nie powinien przekraczać 30s, czas T2 potrzebny na dokonanie zwiadu nie powinien 
przekraczać 3 min. 
Ponieważ Dom Opieki Społecznej „Dom Kombatanta" jest rozległym obiektem, w celu minimalizacji 
czasu T2 należy go określić doświadczalnie. 
l.T.Uwagi dodatkowe do montażu instalacji 
• Przy próbie izolacji należy bezwzględnie odłączyć wszystkie urządzenia systemu tj. centralę,
detektory, sygnalizatory, itp. 
• Szczegółowe uwagi do montażu, uruchomienia i eksploatacji określa DTR centrali. 
• Całość robót związanych z instalacją SAP należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
• Istnieje możliwość zmiany typu systemu sygnalizacji pożaru na inny pod warunkiem zastosowania 
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urządzeń o parametrach użytkowych nie gorszych od przewidzianego w niniejszym projekcie - w 
uzgodnieniu z Inwestorem. 
• Zmiany w systemie winny być uzgodnione w ramach nadzoru autorskiego. 
l.S.Zalecenia dla użytkownika obiektu. 
- Montaż instalacji powinien być wykonany przez uprawnionych instalatorów. 
- W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralę należy umieścić:
- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru, 
- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru, 
- wskazówki, jak należy postępować w przypadku alarmu, 
- protokół, w którym należy wpisywać:
* przeprowadzone kontrole instalacji, 
* dokonywane naprawy, 
* zmiany i uzupełnienia instalacji, 
* wszystkie alarmy z podaniem: daty, godziny i przyczyn ich wywołania. 
Protokół taki należy prowadzić również w przypadku, gdy centrala jest wyposażona w pamięć zdarzeń
lub drukarkę.
• Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać
centralę.
• Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji 
sygnalizacji pożarowej. 
• Użytkownik porozumie się ze Strażą Pożarną o sposobie alarmowania na wypadek pożaru. 
l .9.Konserwacj a. 
Warunkiem udzielanej gwarancji na system i niezawodnej pracy systemu SAP jest prawidłowa i stała
konserwacja. Konserwację należy prowadzić zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez producenta 
urządzeń, przez osoby lub firmy odpowiednio przeszkolone w tym zakresie. 
Generalnie powinno przeprowadzać się następujące czynności nazwą związane jednocześnie z 
okresem ich wykonywania: 
a)        obsługa codzienna - powinien ją wykonywać personel obiektu a właściciel powinien ją
zapewnić. Obsługa codzienna powinna polegać na sprawdzeniu: czy centrala CSP jest w stanie 
normalnej pracy (dozorowej), czy jest wystarczający zapas papieru, tuszu lub taśmy w drukarkach 
raportujących a jakość wydruku jest zadowalająca (można to osiągnąć np. blokując i odblokowując
grupę czujek), testu wskaźników na centrali sygnalizacji pożarowej, 
Wszelkie nieprawidłowości powinny zostać odnotowane w odpowiedniej książce eksploatacji lub 
bezzwłocznie usunięte. 
b) obsługa miesięczna wykonywana przez personel obiektu lub osobę kompetentną a właściciel 
obiektu powinien ją zapewnić. Obsługa miesięczna powinna polegać na sprawdzeniu: 
przede wszystkim źródeł zasilania podstawowych i awaryjnych. 
Dotyczy to stanu wszelkiego rodzaju zasilaczy urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie. 
Próbne zadziałanie ROP, 
Sprawdzenie linii transmisji alarmu pożarowego do PSP. 
Powyższe dwa rodzaje obsługi mają kapitalne znaczenie przede wszystkim dla szkolenia obsługi w 
obchodzeniu się z urządzeniami przeciwpożarowymi. W przypadku powstania prawdziwego pożaru 
tak przeszkolony personel będzie w stanie prawidłowo zareagować i kontrolować sytuację.
c)        obsługa kwartalna właściciel obiektu powinien zapewnić aby była ona wykonywana przez 
osoby kompetentne. Obsługa kwartalna powinna polegać na: 
Sprawdzeniu wszelkich zapisów w książce eksploatacji i bezzwłoczne usunięcie wszelkich 
nieprawidłowości, 
Sprawdzenie przekazu alarmu pożarowego do PSP, 
Spowodowaniu zadziałania przynajmniej jednego ROP i czujki automatycznej w każdej strefie 
pożarowej, sprawdzić założone współdziałanie i realizację funkcji przez współpracujące instalacje 
przeciwpożarowe. 
Kontroli stanu zacisków akumulatorów regulacji napięcia ładowania, 
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Wzrokowe sprawdzenie stanu połączeń i zacisków mających znaczenie dla ciągłości dostaw energii, 
Sprawdzenie ewentualnych zmian konfiguracyjnych obiektu lub ich przeznaczenia, 
Wszelkie czynności powinny być zapisane w książce eksploatacyjnej oraz sposób i tryb usuwania 
występujących nieprawidłowości. 
d)        obsługa roczna - właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku przeprowadził
próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej. Obsługa roczna polega na: 
sprawdzeniu każdej czujki na poprawność zadziałania metodami i narzędziami zalecanymi przez 
producenta czujki (dopuszcza się sprawdzanie partii czujek podczas kontroli kwartalnych w taki 
sposób, aby rocznie kontroli podlegało 100%), 
sprawdził przebieg i wykonanie założonych funkcji dla współpracujących systemów, 
ocenie wzrokowej stanu połączeń i stanu urządzeń peryferyjnych poszczególnych instalacji, 
kontrolnego sprawdzenia pojemności akumulatorów metodą rozładowania i naładowania za pomocą
urządzeń ładujących poszczególnych central i zasilaczy. 
Stan instalacji oceniony przez specjalistę powinien być opisany w książce eksploatacji i także
pożądane jest sporządzenie stosownego protokołu i przekazanie go właścicielowi budynku. 
2. Zestawienie urządzeń i materiałów: 
 

Lp. Urządzenie Ilość 

1 MPC 3000 A Kontroler główny centrali BOSCH FPA5000 1

2 ADC 0128 A Karta adresowa 128 adresów 3

3 LSN 0300 A Moduł pętli dozorowej LSN 4

4 BCM 0000 A Moduł kontroli baterii 1

5 RML 0008 A Moduł 8 wyjść przekaźnikowych 1

6 FDP 0001 A  Zaślepka pustych slotów modułów 4

7 IOS 0020 A Moduł komunikacyjny (20 mA i RS232) 1

8 THP 2020A Drukarka termiczna 1

9 UPS 2416 Zasilacz 24Y/6A 1

10 
 

CPB 0000 A Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy modułem BCM  
a zasilaczem UPS (długość 150 cm) 

1

11 
 

CBB 0000 A zestaw kabli połączeniowych (moduł BCM/baterie - 1 80 
cm; bateria/bateria - 17cm). Wykorzystywane, gdy baterie są
umieszczone w oddzielnej obudowie) 

1

12 PRS 0002 A Szyna przyłączeniowa krótka 1

13 PRD 0004 A Szyna przyłączeniowa długa 2

14 MPH 0010 A Obudowa podstawowa na 10 modułów 1

15 
 

PSF0002A Obudowa zasilania mała do instalacji dwóch baterii 
12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB1001A 
(cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB1001A) 

1

16 FBH 0000 A Rama montażowa duża 1

17 FSH 0000 A Rama montażowa mała 1

18 Akumulator 12V/40Ah 2

19 Czujka optyczno-termiczna OT 400 LSN 236 

20 Czujka termiczna T 400 LSN 12 
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21 Wskaźnik zadziałania MPA 6

22 Ręczny ostrzegacz pożarowy DM 210 LSN 31 

23 SG 200 Sygnalizator akustyczny 20 

24 Przewód YnTKSY lOOOm 2,5 

25 Przewód HDGs lOOm 1

26 Korytka 20x10 (Im) 2500 


