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ŻALUZJE
FASADOWE



Kształt lameli Z

Kolorystyka RAL

Napęd elektryczny tak

Napęd ręczny nie

Maksymalna szerokość 4,5 m

Maksymalna wysokość 3,5 m

Zastosowanie zewnętrzne tak

Zastosowanie wewnętrzne nie

Zewnętrzny

m
ax

. 3
,5

 m

max. 4,5 m

ŻALUZJA FASADOWA
Z90 BOX

93 mm

13
 m

m

Przekrój lameli

BOX 2 [mm]
A B C H

15 146 30 220

15 146 30 270

15 146 30 310

15 146 30 350

BOX 4 [mm]
A B C H

15 150 30 223

15 150 30 273

15 150 30 313

15 150 30 353

BOX 1 [mm]
A B H

15 146 220

15 146 270

15 146 310

15 146 350

BOX 3 / 5 [mm]
A B H

15 150 223

15 150 273

15 150 313

15 150 353

Standardowe kolory konstrukcji:

Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141

BOX 1,3

  

BA

H

BOX 2,4

A C

H

B

BOX 5

  

H

B
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Właściwości:
• Kasety BOX 1 oraz BOX 2 do montażu podtynkowego wykonane są z ekstrudowanego alumi-

nium, wyposażone w wypust z blachy aluminiowej, umożliwiający wykonanie zewnętrznej 
wyprawy tynkarskiej

• Pokrywa rewizyjna umożliwiająca łatwy dostęp i montaż dla kaset BOX 1 i BOX 2
• Wariant BOX 2 oraz BOX 4 z dociepleniem nadproża
• Kasetę BOX 3 i BOX 4 cechuje łatwość montażu i zwiększona sztywność (całość wykonana z 

aluminium ekstrudowanego)
• Kaseta BOX 5 jest lakierowana w całości, nie posiada nośnika tynku z przodu kasety
• Lamele w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• System samonośny gdzie skrzynka wsparta jest na prowadnicach
• Napęd elektryczny
• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
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Kształt lameli Z

Kolorystyka RAL

Napęd elektryczny tak

Napęd ręczny tak

Maksymalna szerokość 4,5 m

Maksymalna wysokość 5,0 m

Zastosowanie zewnętrzne tak

Zastosowanie wewnętrzne nie

Zewnętrzny
System modułowy

max. 4,5 m
max. 3,2 m przy wysokości 5,0 m

m
ax

. 5
,0

 m

ŻALUZJA FASADOWA
Z90, Z90 HF

93 mm

13
 m

m

Przekrój lameli
System Z90 Hagofix® 

System Z90 

Standardowe kolory konstrukcji:

Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141
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Właściwości:
• Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
• Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
• Lamele w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
• Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
• Sworznie ze stopu cynku i aluminium 
• System drabinki HAGOFIX® polega na wstrzeleniu w profil lameli specjalnej spinki
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
• Napęd ręczny lub elektryczny
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Z90 CUBE

Zewnętrzny
System modułowy

m
ax

. 4
,0

 m

max. 4,5 m
max. 3,2 m przy wysokości 5,0 m

Kształt lameli Z

Kolorystyka RAL

Napęd elektryczny tak

Napęd ręczny nie

Maksymalna szerokość 4,5 m

Maksymalna wysokość 4,0 m

Zastosowanie zewnętrzne tak

Zastosowanie wewnętrzne nie

Z90 OVAL

93 mm

13
 m

m

Przekrój lameli

ŻALUZJA FASADOWA
Z90 CUBE, OVAL

Standardowe kolory konstrukcji:

Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141
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Właściwości:
• Kaseta oraz prowadnice wykonane są z ekstrudowanego aluminium
• Lamele w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
• Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
• Sworznie ze stopu cynku i aluminium 
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
• Napęd elektryczny
• Do 3,0 m szerokości - system samonośny
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Kształt lameli Z

Kolorystyka RAL

Napęd elektryczny tak

Napęd ręczny tak

Maksymalna szerokość 3,5 m

Maksymalna wysokość 4,0 m

Zastosowanie zewnętrzne tak

Zastosowanie wewnętrzne nie

Zewnętrzny
System modułowy

m
ax

. 4
,0

 m

max. 3,5 m

93 mm

13
 m

m

Przekrój lameli

ŻALUZJA FASADOWA
Z90 L

Standardowe kolory konstrukcji:

Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141
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Właściwości:
• Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
• Prowadnice linkowe ze stali ocynkowanej z oplotem poliamidowym o średnicy 3 mm
• Lamele w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
• Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
• Dostępne uchwyty modułowe
• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
• Napęd ręczny lub elektryczny
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Kształt lameli C

Kolorystyka RAL

Napęd elektryczny tak

Napęd ręczny nie

Maksymalna szerokość 4,5 m

Maksymalna wysokość 3,0 m

Zastosowanie zewnętrzne tak

Zastosowanie wewnętrzne nie

Zewnętrzny

m
ax

. 3
,0

 m

max. 4,5 m

ŻALUZJA FASADOWA
C80 BOX

81 mm

13
 m

m

Przekrój lameli
Standardowe kolory konstrukcji:

Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141

BOX 2 [mm]
A B C H

15 146 30 220

15 146 30 270

15 146 30 310

15 146 30 350

BOX 4 [mm]
A B C H

15 150 30 223

15 150 30 273

15 150 30 313

15 150 30 353

BOX 1 [mm]
A B H

15 146 220

15 146 270

15 146 310

15 146 350

BOX 3/5 [mm]
A B H

15 150 223

15 150 273

15 150 313

15 150 353

BOX 1,3

  

BA

H

BOX 2,4

A C

H

B

BOX 5

  

H

B
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Właściwości:
• Kasety BOX 1 oraz BOX 2 do montażu podtynkowego wykonane są z ekstrudowanego alumi-

nium, wyposażone w wypust z blachy aluminiowej, umożliwiający wykonanie zewnętrznej 
wyprawy tynkarskiej

• Pokrywa rewizyjna umożliwiająca łatwy dostęp i montaż dla kaset BOX 1 i BOX 2
• Wariant BOX 2 oraz BOX 4 z dociepleniem nadproża
• Kasetę BOX 3 i BOX 4 cechuje łatwość montażu i zwiększona sztywność (całość wykonana z 

aluminium ekstrudowanego) 
• Kaseta BOX 5 jest lakierowana w całości, nie posiada nośnika tynku z przodu kasety
• Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość 
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• System samonośny gdzie skrzynka wsparta jest na prowadnicach
• Napęd elektryczny
• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)     
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Kształt lameli C

Kolorystyka RAL

Napęd elektryczny tak

Napęd ręczny tak

Maksymalna szerokość 4,5 m

Maksymalna wysokość 5,0 m

Zastosowanie zewnętrzne tak

Zastosowanie wewnętrzne nie

Zewnętrzny
System modułowy

max. 4,5 m

m
ax

. 5
,0

 m

ŻALUZJA FASADOWA
C80

81 mm

13
 m

m

Przekrój lameli

Standardowe kolory konstrukcji:

Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141
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Właściwości:
• Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
• Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość 
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
• Prowadnice z ekstrudowanego aluminium 
• Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
• Napęd ręczny lub elektryczny
• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
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kształt lameli C

kolorystyka RAL

napęd elektryczny tak

napęd ręczny nie

maksymalna szerokość 4,5 m

maksymalna wysokość 4,0 m

zastosowanie zewnętrzne tak

zastosowanie wewnętrzne nie

Zewnętrzny
System modułowy

max. 4,5 m

m
ax

. 4
,0

 m

ŻALUZJA FASADOWA
C80 CUBE, OVAL

81 mm

13
 m

m

Przekrój lameli

C80 CUBE

C80 OVAL

Standardowe kolory konstrukcji:

Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141
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Właściwości:
• Kaseta oraz prowadnice wykonane są z ekstrudowanego aluminium
• Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
• Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
• Sworznie ze stopu cynku i aluminium 
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
• Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
• Napęd elektryczny
• Do 3,0 m szerokości - system samonośny
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Kształt lameli C

Kolorystyka RAL

Napęd elektryczny tak

Napęd ręczny tak

Maksymalna szerokość 3,5 m

Maksymalna wysokość 4,0 m

Zastosowanie zewnętrzne tak

Zastosowanie wewnętrzne nie

Zewnętrzny
System modułowy

max. 3,5 m

m
ax

. 4
,0

 m

ŻALUZJA FASADOWA
C80 L

81 mm

13
 m

m

Przekrój lameli

Standardowe kolory konstrukcji:

Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141
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Właściwości:
• Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
• Prowadnica linkowa ze stali ocynkowanej  o średnicy 3 mm z oplotem poliamidowym
• Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
• Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
• Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
• Dostępne uchwyty modułowe
• Napęd ręczny lub elektryczny
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Kształt lameli C

Kolorystyka RAL

Napęd elektryczny tak

Napęd ręczny tak

Maksymalna szerokość 3,5 m

Maksymalna wysokość 4,0 m

Zastosowanie zewnętrzne tak

Zastosowanie wewnętrzne nie

Zewnętrzny
System modułowy

max. 3,5 m

m
ax

. 4
,0

 m

ŻALUZJA FASADOWA
C80 FLAT

79 mm

7 
m

m

Przekrój lameli

Standardowe kolory konstrukcji:

Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141
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Właściwości:
• Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
• Lamele w kształcie litery C wykonane z blachy aluminiowej o grubości 0,4 mm
• Minimalna wysokość pakietu
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
• Prowadnice z ekstrudowanego aluminium 
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
• Napęd ręczny lub elektryczny
• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
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Kształt lameli C

Kolorystyka RAL

Napęd elektryczny tak

Napęd ręczny tak

Maksymalna szerokość 3,5 m

Maksymalna wysokość 4,0 m

Zastosowanie zewnętrzne tak

Zastosowanie wewnętrzne tak

Wewnętrzny i zewnętrzny
System modułowy

max. 3,5 m

m
ax

. 4
,0

 m

ŻALUZJA FASADOWA
C80 L FLAT

79 mm

7 
m

m

Przekrój lameli

Standardowe kolory konstrukcji:

Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141
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Właściwości:
• Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
• Lamele w kształcie litery C wykonane z blachy aluminiowej o grubości 0,4 mm
• Minimalna wysokość pakietu
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
• Prowadnice linkowe ze stali ocynkowanej  z oplotem poliamidowym 
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
• Napęd ręczny lub elektryczny
• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
• Dostępne uchwyty modułowe
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Kształt lameli C

Kolorystyka RAL

Napęd elektryczny tak

Napęd ręczny tak

Zastosowanie wewnętrzne
• maks. szerokość i wysokość

tak
3,0 m

Zastosowanie zewnętrzne
• maks. szerokość i wysokość

tak
2,5 m

Wewnętrzny i zewnętrzny
System modułowy

max. 3,0 m

m
ax

. 3
,0

 m

ŻALUZJA FASADOWA
C50 L

49 mm

4,
5 

m
m

Przekrój lameli

Standardowe kolory konstrukcji:

Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141
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Właściwości:
• Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
• Lamele w kształcie litery C o szerokości 49 mm
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
• Prowadnice linkowe ze stali ocynkowanej  (2,5 mm) z oplotem poliamidowym o średnicy 3 mm
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
• Napęd ręczny lub elektryczny
• Dostępne uchwyty modułowe
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Kształt lameli C

Kolorystyka *

Napęd elektryczny tak

Napęd ręczny tak

Maksymalna szerokość 4,0 m

Maksymalna wysokość 3,5 m

Zastosowanie zewnętrzne nie

Zastosowanie wewnętrzne tak

Wewnętrznymax. 4,0 m

m
ax

. 3
,5

 m

ŻALUZJA WEWNĘTRZNA
C50 SLIM

49 mm

4,
5 

m
m

0,
21

 m
mPrzekrój lameli

Kolorystyka lameli:

* - kolorystyka lameli wg. wzornika producenta
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Właściwości:
• Odwrócona szyna główna z ekstrudowanego aluminium
• Możliwość ukrycia żaluzji we wnęce lub suficie podwieszanym
• Pióra w kształcie litery C o grubości 0,21 mm
• Lamele z dodatkiem magnezu zapewniającego trwałość i elastyczność
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
• Opcjonalnie perforowane lamele
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i 

oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
• Prowadnice linkowe ze stali ocynkowanej  o średnicy 1,6 mm z oplotem poliamidowym lub 

wersja wolnowisząca
• Zminimalizowana wysokość pakietu
• Napęd ręczny lub elektryczny
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LAKIEROWANIE



1. typ “drobna struktura - mat perlisty”
2. typ “drobna struktura”
3. wykończenie satynowe
4. wykończenie matowe
5. typ “sztuczna anoda”

1 2

WYBŁYSK

3
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3 4 5
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RAL 9001 MAT

RAL 7015MAT

RAL 7021 MAT

RAL 9010 MAT RAL 1015 MAT

RAL 7012 MAT

RAL 7039 MAT

RAL 7043 MAT

RAL 8003 MAT

RAL 7016 MAT

RAL 9016 MAT RAL 1013 MAT

RAL 7035 MAT RAL 7037 MAT

RAL 7024 MAT

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJI

RAL 9005 MAT

RAL 9006 MAT RAL 9007 MAT

FSM 71319 MAT

RAL 8014 MAT

DB 703 MAT

RAL 8016 MAT

VSR 240 SATIN

VSR 780 MAT

KOLORYSTYKA
KONSTRUKCJI

RAL 7001 MAT

RAL 7022 MAT

Zamieszczona paleta kolorów przedstawia kolorystykę lakierowanych proszkowo elementów konstrukcji, dostępną 
w ramach kolekcji Selt dla Refleksoli, żaluzji fasadowych i Sunbreakerów. Warunki lakierowania w obrębie ww. 
kolekcji oraz na pozostałe kolory RAL - zgodnie z zasadami opisanymi w cennikach poszczególnych produktów. 
Z przyczyn produkcyjnych, technicznych oraz ze względu na różną technikę lakierowania dopuszczalne są odchylenia 
kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi komponentami systemów. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, 
kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Ewentualna różnica w odcieniach nie stanowi podstawy do reklamacji.

0030

9007
(~ RAL 9007)

0199
(~ RAL 7024)
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C50 SLIM C50 / C80 / C80 FLAT / Z90

KOLORYSTYKA
LAMELI

Zamieszczona paleta kolorów przedstawia kolorystykę lameli, dostępną w ramach kolekcji Selt. Warunki lakierowania 
w obrębie ww. kolekcji oraz na pozostałe kolory RAL - zgodnie z zasadami opisanymi w cenniku żaluzji fasadowych. Z 
przyczyn produkcyjnych, technicznych oraz ze względu na różną technikę lakierowania dopuszczalne są odchylenia 
kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi komponentami systemów. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, 
kolory mogą się różnić od rzeczywistych. Ewentualna różnica w odcieniach nie stanowi podstawy do reklamacji. 
Niestandardowa perforacja (wzór ułożenia oraz wielkość otworów) i lakierowanie spoza kolekcji Selt podlegają 
indywidualnym ustaleniom w zakresie ceny i warunków realizacji.

RAL 9016
C80

Standardowy wybłysk lameli 80% (satyna)
* wybłysk 60%  (półmat)

0005 
(~ RAL 1013)

0038
(~ RAL 9006)

0038 PF (~ RAL 9006)

0030

2901

0204 PF (~ RAL 9003)

0204
(~ RAL 9003)

9007
(~ RAL 9007)

0019
(~ RAL 9011)

0199
(~ RAL 7024)

RAL 9010
C50 / C80 / C80F / Z90

RAL 7035
 C80 / Z90

RAL 7024
 C80 / Z90

RAL 9005*
 C80 / Z90

DB 703
 C80 / Z90

VSR 780*
 C80 / Z90

RAL 8014
 C80 / Z90

RAL 7012
 C80 / Z90

RAL 1013
 C80 / Z90

VSR 240*
 C80 / Z90

RAL 9006
 C50 / C80 / C80F / Z90

RAL 9007
C50 / C80 / C80F / Z90

RAL 7016
C50 / C80 / C80F / Z90

RAL 7021
  C80 / Z90
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W zależności od potrzeb, sterowanie 
osłonami może odbywać się za 
pomocą przełączników naściennych, 
pilotów lub poprzez Internet dzięki 
aplikacji z wygodnym interfejsem do 
obsługi na komputerze, tablecie lub 
smartfonie.

Sterowanie Czujniki
Zastosowanie czujników wiatru, słońca 
lub temperatury w inteligentnym 
budownictwie daje możliwość 
automatycznego sterowania osłonami 
przeciwsłonecznymi w zależności 
od zmieniających się warunków 
atmosferycznych.

Automatyka 
komfort podczas pracy 
i wypoczynku
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Napęd
Zastosowanie napędów elektrycznych 
w osłonach przeciwsłonecznych 
daje nam komfort użytkowania 
oraz możliwość programowania 
automatycznego zwijania i rozwijania 
systemów. 

Zastosowanie pełnego sterowania automatycznego w osłonach przeciwsłonecznych umożliwia kontrolę 
poziomu energii słonecznej przenikającej do wnętrza budynku. Ponadto stanowią one dodatkowy 
element ochrony dla osłony w przypadku oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych. W 
celu zwiększenia efektywności energetycznej i komfortu sterowania, możliwa jest integracja z systemami 
oświetlenia, klimatyzacji i ogrzewania oraz wizualizacja bieżącego położenia osłon przeciwsłonecznych.  
Nowoczesne systemy automatyki cechuje także prosty montaż, łatwa konfiguracja i rekonfiguracja.
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Wszelkie parametry techniczne, wygląd i kolorystyka produktów są aktualne na chwilę oddania 
tego folderu do druku. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego 
poinformowania. Ze względu na technikę druku wszelkie reprodukcje koloru mają charakter 
poglądowy, ich odstępstwo od faktycznej kolorystyki nie może stanowić podstawy do reklamacji. 
Zabrania się reprodukcji folderu, w całości lub w części, bez pisemnej zgody firmy SELT.




