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Falzsaluzatok

MAXIMO keretvázas falzsaluzat
Időtakarékos zsaluzás MX – átkötési technológiával, jobb betonképpel

Gyorsabb
Egy oldalról szerelhető átkötések,

védőcsövek és kónusz nélkül 

Hatékony
Rendszerezett átkötési helyek, kevesebb 

átkötés

Rendezett
Jobb lenyomati kép,

rendezett fuga- és átkötési raszter

Gazdaságos
Könnyen variálható a rácsos fatartók és 

hevederek projektspecifi kus elrendezé-

sével

Alkalmazkodó
Átkötési helyek és fugakép kialakítása 

tervezési adatok szerint

Átgondolt
A hevederek és kuplungok oválfuratainak 

segítségével fokozatmentesen állítható

VARIO GT 24 fatartós falzsaluzat
Rugalmas falzsaluzat – kiváló minőségű látszóbeton felületekhez is

LIWA keretvázas falzsaluzat
Könnyű falzsaluzat ötletes sarokmegoldással

Sokoldalú
Kis súly, csupán 4 rendszermagasság és 

5 elem szélesség

Különleges
Minden standard elem egyben variábilis 

elem is átkötési lyuksorral

Egyszerű
Közbenső átkötési helyek, tartozékok 

széles választéka

Egyszerű
Csak egyetlen összekötő elem – 

BFD kapocs

Nagyon gyors
Akár 2,40 m x 2,70 m magasságú 

elemek

TRIO keretvázas falzsaluzat
Gyors zsaluzás nagy méretű elemekkel, egyetlen összekötő kapoccsal

Okos
Kevés elem méret, jól átgondolt tartozé-

kok, rugalmas felhasználhatóság

DOMINO keretvázas falzsaluzat
Könnyű keretvázas zsaluzat magas- és mélyépítéshez

Könnyű
Kis önsúly, 

csupán 4 elemszélesség

Praktikus
Csupán egy kötőelem az összes csatla-

kozáshoz – DRS kapocs

Egyszerű
Közbenső átkötési helyek, tartozékok 

széles választéka
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RUNDFLEX íves falzsaluzat
Fokozatmentesen építhető íves zsaluzat, 1,00 m sugártól, elemátépítés nélkül

Egyszerű
Három különböző elem szélesség, 

egy összekötő elem

Megbízható
Sugarak fokozatmentes beállítása min-

den elemnél

Variálható
Rugalmasan és gyorsan beállítható

1,00 m belső oldali sugártól

RUNDFLEX Plusz íves falzsaluzat
Könnyű használat és beállítás minden ívnél, 2,50 m átmérőtől

Felhasználóbarát
Csak 0,54 átkötés / fal m2

Hatékony
Kevés állítócsavar, 

a sugár könnyű beállítása

Gazdaságos
Az elemek feletti átkötés megtakarít egy 

átkötési helyet a betonban

GRV íves falzsaluzat
Gazdaságos zsaluzás bármilyen ívnél, átkötések nélkül

Költséghatékony
Zárt zsalugyűrűk átkötés nélkül, különö-

sen gazdaságos vízzáró építményekhez

Fokozatmentes
90 cm beton belső sugártól állítható

Sokoldalú
Ívelt hidak és boltozat zsaluzatoknál is 

használható

Gyors
Minden szükséges csatlakozóelem a 

támbakokra van felszerelve

Mobilis
Minden eleme teherautón és konténer-

ben egyaránt szállítható

Kompatibilis
Kombinálható MAXIMO, VARIO, TRIO, 

DOMINO, RUNDFLEX és  RUNDFLEX 

Plus rendszerekkel

SB támbak
Megbízható betonozás egyoldali falaknál, 8,75 m magasságig

RS faltámasz
Teljes faltámaszrendszer 14,00 m hosszúságig

Nagyon gyors szerelés
10 cm-es durva beállítás másodpercek 

alatt, pontos beállítás néhány tekeréssel 

Tartós
Horganyzott a hosszú élettartamért

Biztonságos
Minden kihúzási hossz a felállítási szint-

ről kezelhető

Variálható
A tartozékok révén biztonságos szerelés 

előregyártott betonelemeknél is
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Pillérzsaluzatok

QUATTRO pillérzsaluzat
Egyben mozgatható pillérzsaluzat

Kompakt
Behajtható támaszokkal egyszerűen és 

gyorsan áthelyezhető

Biztonságos
Betonozóállvány, beépített létrakorláttal 

ellátott létrafeljáró

VARIO GT 24 pillérzsaluzat
Minden magassághoz és minden négyzet, vagy téglalap alakú keresztmetszethez

Fokozatmentes
Pillér keresztmetszet 80 cm x 120 cm-ig

Standardizált
Hevederszintenként csak 2 – a standard 

VARIO elemválasztékban meglévő – 

feszítőelem szükséges

Robusztus
Frissbetonnyomás 100 kN/m², 

projektspecifi kusan akár magasabb érték 

is elérhető

RAPID pillérzsaluzat
Makulátlan simaságú látszóbeton felületekhez

Gyors
Optimális magasság igazítás 3 keretma-

gasság segítségével

Darumentes
Kézzel történő előszerelés könnyű alumí-

nium elemekkel

Szép és ügyes
Szabadon választható zsaluhéjak, bármi-

lyen látszóbeton felülethez

Fokozatmentes
60 x 60 cm átmérőig

TRIO pillérzsaluzat
Keretvázas zsaluelemek pillérekhez

Sokoldalú
Négyszögletű pillérek 5-cm raszterben 

alakíthatók ki, 75 x 75 cm keresztmetszetig

Rafi nált
A PERI sarokcsíkok szorítómechanizmu-

sának köszönhetően nincs szükség a 

sarokprofi lok szögelésére 

Hasznos
A betonozóállvány fokozatmentesen állít-

ható, integrált biztonságos létrafeljárók

LICO pillérzsaluzat
Könnyű, kézzel mozgatható gazdaságos pillérzsaluzat

Praktikus
Átgondolt részletek a használat egysze-

rűsítésére és a zsaluzási idő csökkenté-

sére

Rugalmas
Csupán 3 különböző elemmagasság

Kombinálható
60 x 60 cm keresztmetszeti méretig,

5 cm-es raszterben állítható
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VARIODECK acélhevederes födémasztal
Nagy zsalufelületekhez és nehéz előregyártott elemekhez

Készregyártott
Előreszerelt asztalok, majdnem 16 m² 

zsalufelülettel

Erős
Nagy konzol túlnyúláshoz és nehéz 

előregyártott elemek, pl. parapet alátá-

masztásához

Kompakt
Behajtható támaszokkal egyszerűen és 

gyorsan áthelyezhető

SRS körpillér zsaluzat
Acélzsalu prémium minőséggel a tökéletes betonfelületért

Variálható
Pillérátmérő 5 cm-es raszterben,

25 – 70 cm között

Két részes
Gyors szerelés két félpillér elemmel, 

integrált pillérfeszítővel

Bővíthető
4 elemmagasság magassági igazítás

30 cm-es raszterben

Födémzsaluzatok

SKYDECK alumínium paneles födémzsaluzat
Födémzsaluzás rövid zsaluzási idővel

Gyors
Korai kizsaluzás födémvastagságtól és 

betonszilárdságtól függően, akár egy 

nap után

Könnyű
Az alumínium elemek súlya nem haladja 

meg a 16 kg-ot

Racionális
Szisztematikus szerelési sorrend, keve-

sebb födémtámasz

Komplett
Számtalan biztonsági kiegészítő,

pl. munkaállvány és védőkorlát

 
 
MULTIFLEX fatartós födémzsaluzat
Univerzális födémzsalu bármilyen alaprajzhoz és belmagassághoz

Alkalmazkodó
A fl exibilis fatartó elrendezésnek köszön-

hetően bármilyen alaprajzhoz használható

Gazdaságos
Fatartó és támasz kiválasztás a födém-

vastagság és belmagasság függvényében

Variálható
Projektspecifi kus igények kielégítésére 

bármilyen zsalulemez alkalmazható
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VT asztalmodul
Előreszerelt standard asztalok kevés használat esetén

Komplett
Készre szerelt, négy standard méretben

Praktikus
Merevítéssel konzolos födémszél asztal-

ként is használható

Hasznos
Elbillenthető födémtámaszokkal a geren-

dák alatti mozgatáshoz
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Teherhordó állványok

PEP/PEP Ergo födémtámasz
Horganyzott acélból, nagy teherbíró képességgel, csekély önsúllyal

Robusztus
PEP támaszok teherbírása 50 kN-ig

Iránymutató
Állítóanya leeresztő bütyökkel és elve-

szíthetetlen fogantyúval

Átgondolt
A támaszfejek a belső és külső csőre is 

egyaránt szerelhetők

HD 200 nehézállvány
Könnyű támasz 200 kN terhelésig

Egyszerű
A támaszelemek szerszám nélküli szere-

lése elveszíthetetlen kapcsoló elemekkel 

történik

Különösen praktikus
20 t terhelés mellett is egy akkus csava-

rozóval leengedhető

Biztonsággal csatlakoztatható
Összekapcsolható főtartóinak köszönhe-

tően hosszabb épületekhez is kiváló

 
 

MULTIPROP födémtámasz
Költségkímélő könnyű egyedi támasz, és költséghatékony teherhordó torony

Nagy teherbírás
Megengedett teherbírás akár 90 kN

Átgondolt
Öntisztuló csavarmenet és robusztus 

állítóanya

Praktikus
Belső csőre integrált mérőszalag mutatja 

a támasz teljes hosszát

Bővíthető
MULTIPROP kerettel teherhordó torony-

ként is használható

PERI UP Rosett Flex teherhordó állvány
Maximális rugalmasság a teherhordó állványrendszereknél

Moduláris
Egységes raszterméret mindhárom 

dimenzióban

Formatartó
A hevedercsatlakozások nagy merevsé-

gének köszönhetően nagy egységekben 

áthelyezhető

Kompatibilis
A teherátadás a PERI zsalurendszerek-

hez igazodik
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VARIOKIT nehézállvány
Teherhordó nehézállvány mérnöki létesítményekhez

Erős
Szárterhek 700 kN-ig

Költséghatékony
Bérelhető elemkészlet

Rugalmas
Toronyként, tárcsaként, előtét száras 

toronyként, és térállványként is alkal-

mazható



Munkaállványok

PERI UP T 72 / T 104 keretvázas állvány
Homlokzati állvány integrált munkabiztonsággal

Biztonságos
Leesés elleni védelem kiegészítő

elemek nélkül az előretolt korlátoknak

köszönhetően

Könnyű
Kis súlyú, jól kezelhető elemek

Biztonságos
Integrált járótábla biztosítás, behelyezés-

kor és mozgatáskor azonnal biztosítottá

válik

Átfogó
Megbízható oldalvédelem belül és kívül

PERI UP R 72 / R 104 modulállvány
Egyedi épületformákhoz és komplex homlokzatokhoz

Gyakorlatilag korlátlan
Optimális alkalmazkodási lehetőségek 

magasságban, szélességben és hossz-

ban

Rendkívül egyszerű szerelés
Gyors és biztonságos szerelés a „Gravity 

Lock” zárnak köszönhetően

Megnyugtatóan biztonságos
Kiegészítő alkatrészek nélkül, az integrált 

biztosítás által

PERI UP vasszerelő állvány
Moduláris felépítéssel, 10,80 m magasságig, kikötések nélkül

Egyszerűen stabil
Kikötés és ellensúly nélkül,

zsaluzatok vagy falak előtt felépítve

Gyors tervezés
Anyagigény gyors kalkulációja a modulá-

ris koncepciónak köszönhetően

Mozgatható nagyméretű egységek
Komplett állványegységek áthelyezhe-

tők a húzásbiztos összekapcsolásnak 

köszönhetően

PERI UP Rosett Flex moduláris állványrendszer
Munkaállvány 25-cm-es rendszerraszterrel, maximális rugalmassággal

Munkabiztonság
A munkafelületek rések nélkül, teljesen 

lefedhetők

Csúszásbiztos
Nagy fokú elcsúszás elleni védelem a 

járótáblák perforált felületének köszön-

hetően

Gyors szerelés
Gyorsan és biztonságosan összeszerel-

hető a „Gravity Lock“ és az önbiztosító 

tábláknak köszönhetően

Nagy teherbíró képesség
Nagy csomóponti merevség, nagy teher-

bírású kapcsolatok
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PERI UP Public acél lépcső
A legmagasabb követelményeknek is eleget tesz, általános használatra

Különböző felépítmények
Egykarú, folytatólagos többkarú, me-

rőlegesen tört karú, vagy lépcsőtorony 

formában építhető

Megfelel az aktuális előírásoknak
A lépcső geometriailag és közlekedésileg 

megfelel az általános használatra vonat-

kozó előírásoknak

Nagy forgalom esetén
Megengedett esetleges teher

7,50 kN/m²

Védőállványok

PERI UP Rosett Flex LGS védőtető
Biztos védelem az időjárás ellen – nagy fesztávolságon is

Könnyű
Egyszerű kézi előszerelés a földön a kis 

súlyú elemeknek köszönhetően

Variálható
Különböző építmény geometriákhoz 

alkalmazkodik

Mozgatható
Kerekes rendszerrel, kézzel könnyen 

mozdítható

PERI UP Rosett Flex Lépcsőtorony Alu 75
Könnyű lépcsőtorony a modulállvány 25 cm-es raszterében, 90 m magasságig

Következetes raszterméret
Nagyfokú rugalmasság kis térben is, 

minden felület rések nélkül befedhető

Egyszerű magasság igazítás
Az építmény nyílásaihoz konzolokkal és 

kis lépcsőkarokkal igazítható

Stabil felépítés
Elég néhány vízszintes heveder a lépcső-

toronyba

Feljárók

PERI UP Rosett Flex acél lépcső 100 / acél lépcső 125
50 m magasságig, nagy terhelési és közlekedési követelmények esetén

Különösen nagy teherbírás
3,00 kN/m² a lépcsőkarokon és járótáblá-

kon, 20 m hosszúságban

Kényelmesen járható
Ellentétes irányú forgalom esetén is

Szerszámok nélkül építhető
A lépcsőfoktartó profi lokat az egymás-

hoz kapcsolódó lépcsőfokok biztosítják
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LPS Screen
Könnyű kúszó védőfal hálóbevonattal

Gyors
Gyors szerelés daru nélkül, előreszerelve 

is szállítható

Áteresztő
Kisebb szélteher a hálóbevonatnak 

köszönhetően

Variálható
Védőfalként és kiegészítő munkaszinttel 

is használható

RCS sínes kúszórendszer
Univerzális rendszer számtalan alkalmazáshoz

Biztosított
Akár mint állvány, vagy kúszó védőfal – 

mindig síneken fut

Rugalmas
A kúszó papucsot a falakhoz és a födém-

szélekhez is lehet csatlakoztatni

Variálható
Moduláris rendszerének és a rendszere-

zett furatoknak köszönhetően különösen 

alkalmazkodó
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CB 240 / CB 160 kúszórendszer
Kúszóállvány nagy felületű falzsaluzatok megtámasztására

Erős
A konzolok nagy terhelhetősége nagy 

konzolegységek kialakítását teszi lehe-

tővé

Időtakarékos
A zsaluzat és kúszóállvány egyetlen 

egységként daruzható

Biztonságos
Nincs botlásveszély sem a zsaluzat előtt, 

sem mögötte

SCS egyoldali kúszórendszer
Stabil és rugalmas konzolok egyoldali használatra

Optimalizált
Nagy egységek a konzolok nagy terhel-

hetősége miatt, a horgonyzások jobb 

kihasználása

Átgondolt
Ugyanazon zsaluzat és elemek a kezdő 

és azt követő fázisokban

Alkalmazkodó
Biztonságos munkavégzés dőlt állványon is

Kúszó rendszerek

FB 180 munkaállvány
Univerzális munka- és védőállvány

Egyszerű
Bonyolult alaprajzú szerkezetek is köny-

nyen beállványozhatók

Előnyös
Külső és belső sarkok állványozása is 

szabványos elemekkel történik

Hatékony
A sarokállvány balra és jobbra is elhe-

lyezhető



ACS önkúszózsaluzat
Biztonságos, darufüggetlen, hidraulikus kúszás fölfelé

Darufüggetlen
Bezsaluzás, kizsaluzás és hidraulikus 

kúszás gyors munkaütemben

Időjárás független
Tágas munkaállvány, véd a szél és időjá-

rás ellen

Nagy terhelhetőség
Nagy terhelhetőségű munkaállvány, 

anyagtárolásra is alkalmas    
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Rendszerek mérnöki létesítményekhez

Rácsos szerkezetek VARIOKIT elemekből
Egyedi szerkezetek szinte bármilyen geometriához

Nagy teherbírás
Nagy teherbírás és számtalan felhaszná-

lási lehetőség

Kombinálható
Terhelés optimalizált megoldások a 

hevederek, sínek, acélgerendák és me-

netes acéltámaszok kombinálásával

Komplett
Minden műszaki dokumentációval, szá-

mítással és szerelési rajzokkal ellátva

  

Alagút zsaluzatok VARIOKIT elemekből
Projektspecifi kus megoldások alagút építéshez

Fokozatmentes
Magasságigazítás és rasztermentes 

szerkezetek a különböző keresztmetsze-

tekhez

Költségkímélő
Kevesebb átkötés a falon, köszönhetően 

a teherviselő rendszerhevedereknek

Felhasználóbarát
Opcionálisan elérhető hidraulikus alátá-

masztás a be- és kizsaluzáshoz, valamint 

a süllyesztéshez és emeléshez

Hídzsaluzatok VARIOKIT elemekből
Zsaluzat megoldások hídpályák és hídszegélyek készítéséhez

Átfogó
Megoldások széles választéka hídszegé-

lyekhez és hídpályákhoz

Gyorsan összeszerelhető
Gyorsan elérhető anyagok a moduláris 

rendszernek köszönhetően

Szisztematikus
Idő- és költségtakarékos szerelés a stan-

dardizált kapcsolatoknak és csapoknak 

köszönhetően

VARIOKIT rendszer mérnöki létesítményekhez
Gazdaságos tartószerkezet rendszerelemekből – anyag és szakértelem egy 
helyről
Zseniálisan egyszerű
Sokoldalúan felhasználható szabványele-

mek standard csapos kötésekkel

Terhelésoptimalizált
Hatékony anyagfelhasználás az elemek 

statikailag optimalizált kihasználtsága 

által

Költségkímélő
Bérelhető rendszerelemek, több célú 

felhasználási lehetőséggel



Rendszerfüggetlen tartozékok

Fatartók
Meghatározó elemek a gazdaságos zsaluzáshoz

VT 20K fatartó
Költséghatékony tömörgerincű fatartó, 

acél védősapkával ellátott tartóvégekkel

GT 24 rácsos fatartó
Sokoldalú rácsos fatartó nagyobb teherbíró 

képességgel és hajlítási merevséggel

PROKIT EP 110
Biztonsági rendszer ideiglenes oldalvédelemhez

Műszakilag kifogástalan
Megbízható lezuhanás elleni védelem 

épületszerkezetek és zsaluzatok szélein

Gyorsan szerelhető
Kis számú különböző, könnyű rendszer-

elem és önbiztosító korlátok

Rugalmasan használható
Falhoz és födémhez tetszőlegesen rög-

zíthető, valamint minden PERI zsalu- és 

állványrendszerhez alkalmazható
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Oldallezáró rendszerek
Építkezés specifi kus elemek, födémek és alaplemezek lezárásához

Zsaluzó járom
Sávalapokhoz és alacsony gerendákhoz

Oldalrögzítő tám
Födém szélekhez és kisebb gerendákhoz

Lezáró sín 105
Fallal egyező síkú födémlezárásokhoz

50 cm-es födémvastagságig

Zsaluzó konzol-2
Kisebb födémkiugrások zsaluzásához

Zsalu támbak
Alaplemezek lezárásához 60 cm-es 

vastagságig

PROKIT EP 200
2,00 m magas oldalvédelem megnövekedett követelményszint esetén

Multifunkciós védelem
Lezuhanás és anyagok leesése elleni 

védelem

Egyszerűen rögzíthető
Könnyű rácsos korlátelemek, gyors sze-

relés hevederekkel és kábelkötegelővel

Különösen magas
Standard magasság 2,00 m, három he-

vederszinttel 3,90 m magasság elérhető

Zsalutáblák
Zsalutáblák a legkülönfélébb igényekhez

Rendkívül széles kínálat
Zsalutáblák széles választéka az egysze-

rű zsaluzatok tábláitól a legmagasabb 

látszóbeton követelményeknek is meg-

felelő bevonatos zsaluhéjakig

Minden méretben
Standard és egyedi méretekben egy-

aránt elérhető
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Zsalu összeszerelés
A zsalu méretre vágásától a komplex 3D elemeken át, személyre szabottan
minden projektkövetelményhez

Megfelelően összeállított
Azért, hogy illeszkedjen az elemekhez 

vagy építmény formákhoz

Kiváló minőség
Legjobb minőség előgyártott elemek-

kel, melyek a legmodernebb technikai 

eszközökkel és szakképzett munkaerővel 

készülnek

Határidőhöz kötött
Az elemeket az építkezés menetéhez 

igazodva szerelik össze és szállítják a 

beépítés helyszínére

Tisztítás és javítás
Speciális szolgáltatás, speciális rendszereknek

Egyedileg koordinálva
A szükséges szolgáltatások PERI szak-

emberek által történő meghatározása az 

anyag állapotának függvényében

Professzionális javítási szolgáltatás
PERI szakemberek által üzemeltetett leg-

modernebb berendezések segítségével

Gyors feldolgozás
Gyors feldolgozás és visszaszállítás a 

PERI hálózat szolgáltatási centrumainak 

köszönhetően

Paletták és rácsos tárolók
Biztonságos szállítás és optimális tárolás

Sokszor felhasználható
A kiváló minőségnek köszönhetően 

rendkívül hosszú élettartam

Optimális megoldások
Szállítórakoncák a rendszerelemekhez, 

daruzható rácsos tárolók a kis alkatré-

szekhez

Egyszerűen szállítható
Helytakarékos rakatolhatóság, daruval, 

targoncával és raklapemelővel is moz-

gatható

PERI Clean, PERI Bio Clean és PERI Plasto Clean felületkezelő szerek
Felületkezelés és védelem zsaluzatokhoz és berendezésekhez

A legjobb betonfelületért
Lehetővé teszi a zsaluzat problémamen-

tes leválasztását a betonfelületről

Ártalmatlan
Oldószermentes és ásványi olaj alapú

Zsaluzási eszközök védelme
Könnyíti a csavarok forgását, védi a 

munkaeszközöket és gépeket a rozsdá-

sodástól
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PERI ELPOS
Gyors és egyszerű program

standard használatra

PERI CAD
Professzionális tervező program tapasz-

talt CAD felhasználóknak

PERI Software
A legjobb tervezési szoftverek minden felhasználó számára

Műszaki megoldások zsalu- és állványprojektekhez
Egyedi tervezés és tanácsadás zsalu szakértőktől, ügyfél-orientált megoldások 
állvány szakértőktől

Optimális megoldások
Projekspecifikus zsalu- és állványter-

vezés az építési normáknak megfelelő 

műszaki rajzokkal és elemlistákkal

Személyes kapcsolattartó
Folyamatos projekttámogatás és műsza-

ki tanácsadás PERI szakértőn keresztül

Megbízható tervezés
A vonatkozó előírások szerint, statikai 

számításokkal

Bérleti park és anyagforgalom
Kiváló anyag megfelelő mennyiségben és időben, a kívánt helyszínen

Optimális készlet
Hatalmas bérleti park, világszerte megta-

lálható és elérhető készlettel

Biztonságos szállítás
Optimálisan standardizált csomagolás, 

daruzható palettákkal és rácsos tárolókkal

Zavartalan építési folyamat
A PERI bérleti parkok rugalmas kiadási 

és visszavételi lehetőségeket biztosítanak

Projekttámogatás
Professzionális támogatás szakemberekkel és projektvezetőkkel

Professzionális tanácsadás
Tapasztalt PERI mérnökök és szakembe-

rek segítségével

Költséghatékonyság növelése
Személyes helyszíni projektmenedzselés

Folyamatos ellenőrzési lehetőség
Anyagköltség, időráfordítás és kiadások 

folyamatos figyelése a határidők függvé-

nyében

Átláthatóság és kiszámíthatóság
Építkezés orientált és átlátható fizetési 

formák

3D-tervezés
Komplex és magas igényszintű építési projektek átlátható és világos modellezése

Átlátható költségek
Műszaki megoldások átlátható megjele-

nítése

Építési folyamat megkönnyítése
Köszönhetően az animált folyamatoknak 

a projekt megkezdése előtt

Hatékony építkezés
Optimalizált munka előkészítés a modell-

bázisú információk segítségével

Koordinált folyamatok
Következetes megoldások a CAD terve-

zéstől az összeszerelésig

Szolgáltatások
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Tel.: (1) 2-960-960
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