
STWÓRZ 
NIEZAPOMNIANE 
FASADY
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LUMEN

GDY OLŚNIEWAJĄCA ESTETYKA I 
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI 
PROJEKTOWE IDĄ W PARZE
ODKRYJ SZEROKĄ GAMĘ WZORÓW, NIEPOWTARZALNYCH DESENI I TRWAŁYCH 

KOLORÓW W WYSOKIEJ KLASY MATERIAŁACH I WYKOŃCZENIACH, KTÓRE SĄ ZNAKIEM 

ROZPOZNAWCZYM OLŚNIEWAJĄCEJ ESTETYKI. KOLEKCJA TRESPA® METEON® TO WYSOKIEJ 

KLASY OKŁADZINY, KTÓRE POZWOLĄ NA TRANSFORMACJĘ KAŻDEGO PROJEKTU I 

STWORZENIE ARCHITEKTONICZNEJ PEREŁKI NOWEJ GENERACJI.
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Uzyskaj jedyny w swoim rodzaju efekt lub skorzystaj z innych możliwości, aby 
nadać budynkowi wyrazisty wygląd i podkreślić jego walory. Teraz to możliwe 
dzięki Trespa® Meteon®. 

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ
Niezwykła kolekcja płyt okładzinowych przeznaczonych do 
innowacyjnych i funkcjonalnych, wentylowanych systemów 
fasad, balkonów i osłon przeciwsłonecznych. Dostępna 
w szerokiej ofercie wykończeń: Metallics, Lumen, Focus, 
Naturals i Woods. Kolory i wykończenia można wybierać 
wedle upodobania, realizując swoją wizję w najmniejszym 
szczególe.  

RADOŚĆ NA DŁUGIE LATA
Całą kolekcję charakteryzują odporność na działanie 
warunków atmosferycznych i trwałość kolorów, tak więc 
ani słońce, ani deszcz nie wywierają istotnego wpływu 
na powierzchnię płyty. Płyty są łatwe w czyszczeniu oraz 
wysoce odporne na zarysowania i uderzenia. I wszystkie są 
objęte 10-letnią gwarancją.  

WYSOKIEJ JAKOŚCI
Trespa® Meteon® to wytwarzane pod wysokim ciśnieniem 
dekoracyjne płyty laminowane (HPL) o zintegrowanej 
powierzchni, produkowanej w wykorzystaniem autorskiej 
technologii Trespa: utwardzania wiązką elektronów (EBC). 
Mieszanina nawet do 70% włókien naturalnych oraz 
żywic termoutwardzalnych w wytwarzanym pod wysokim 
ciśnieniem i w wysokiej temperaturze produkcie pozwala 
na uzyskanie płyt o dużej gęstości i dobrym stosunku masy 
do wytrzymałości.
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LUMEN

METEON® LUMEN

TWÓRZ NIEZAPOMNIANE 
FASADY Z EFEKTEM GRY ŚWIATŁA, 
OD MOCNEGO MATU PO 
OLŚNIEWAJĄCY POŁYSK
Światło inspiruje. Światło regeneruje. Światło może nadać nowy wymiar swobodzie 
projektowania. Kolekcja Trespa® Meteon® Lumen to wyjątkowe płyty okładzinowe o 
bogatych detalach i naturalnych odcieniach, które wprowadzają subtelne i wyrafinowane 
akcenty do każdego projektu. Płyty z kolekcji oferują jeszcze lepsze parametry w zakresie 
pochłaniania światła i matowego efektu, jak również bardziej naturalne lub silnie 
odbijające światło powierzchnie. Możliwości są nieograniczone, ale efekt zawsze ten sam – 
kojący, wyrazisty wygląd fasady i wyczucie stylu, które nadaje projektowi życie. 

Kolekcja Trespa® Meteon® Lumen składa się z nawet trzech wyjątkowych wykończeń i 
wnosi do realizowanych projektów wrażenie ruchu oraz nadaje im głębi, tonu i ożywienia. 
A ponieważ płyty są dostępne w bogatej palecie kolorów, możesz stworzyć niepowtarzalne 
fasady wyróżniające się na tle innych swoimi wyjątkowymi walorami.

L3673
OLIVE GREEN

ODKRYJ KOLEKCJĘ TRESPA® METEON® 
LUMEN I STWÓRZ WYJĄTKOWY PROJEKT

NOWOŚĆ
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LM5101
PARIS SILVER

LM0561
ROMAN BRONZE

LM2181
SIBERIAN  
PLATINUM

LM0641
CHINA GOLD

L1971
ICELAND GREY

L2581
NEW YORK GREY

L0651
ITALIAN GREIGE

LM1055
PERSIAN COPPER

L2151
LONDON GREY

L9000
METROPOLIS  

BLACK

L0500
ATHENS WHITE

SPECULARDIFFUSE OBLIQUE

Więcej informacji na temat wykończeń można znaleźć na stronie 18

WYKOŃCZENIA
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LUMEN

OLIVE GREEN

Z INSPIRACJI 
TOSKAŃSKIM LATEM

Włoska Toskania zachwyca spektakularnymi krajobrazami, które zdają się nie mieć końca. Tutaj inspiracja 
czeka na każdym kroku: na pięknych, pokrytych soczystą zielenią wzgórzach rozświetlonych drzewami 

cyprysowymi; w bujnych lasach zamieszkujących doliny czy — bez wątpienia — w ogrodach oliwnych, które 
goszczą na prawie każdym stoku. W letnie dni tuż przed zbiorami powietrze wypełnia zapach dojrzałych 

owoców. O tej porze toskańskie drzewa oliwne są najbardziej kolorowe. Widoku zieleni nakrapianej czarnymi 
oliwkami nie da się pomylić z niczym innym. Zielony krajobraz przybiera szczególny odcień. To właśnie 

barwa toskańskiej oliwki stała się inspiracją do wprowadzenia do naszej oferty nowego koloru, 
który będzie dostępny wyłącznie w wykończeniu Diffuse w wersji matowej lub satynowej. Mamy 

nadzieję, że znajdziesz tu inspirację dla nowych projektów. 

ODKRYJ NASZ NOWY KOLOR OLIVE 
GREEN I STWÓRZ WYJĄTKOWY PROJEKT

KOLEKCJA LUMEN  
NOWY KOLOR
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OLIVE GREEN 
L3673
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LUMEN

FASADY KLASY PREMIUM Z SILNIE 
MATOWĄ POWIERZCHNIĄ

NATURALNE WYKOŃCZENIE 
KAŻDEJ POWIERZCHNI

WIĘCEJ ENERGII 
DZIĘKI POŁYSKOWI

Wykończenie Trespa® Meteon® Lumen Diffuse umożliwia tworzenie nowoczesnych projektów z wykorzystaniem 
naturalnego światła jako elementu wzornictwa. Ten produkt typu „mniej znaczy więcej” pochłania światło, 
usuwa połysk i fakturę, tworząc aksamitnie gładki, stonowany, matowy wygląd. Meteon Lumen Diffuse przynosi 
natychmiastowe wyciszenie, nadając fasadzie niepowtarzalną i atrakcyjną estetykę. Ze względu na swoje 
właściwości pochłaniania światła płyty te pozwalają uzyskać efekt przenikania się odcieni i wyjątkową głębię 
tonalną. To cecha, która podkreśla kolory, nie odwracając uwagi od całości projektu. 

Wykończenie Trespa® Meteon® Lumen Oblique to wyjątkowy produkt o imponujących walorach 
wzorniczych. Naturalny, postarzany wygląd płyty może wzbogacić każdą fasadę o przyjemnie nieregularną 
powierzchnię, matową lub z połyskiem. Efekt: nowy wymiar energii, który ożywi Twoje projekty. 

Wykończenie Trespa® Meteon® Lumen Oblique czerpie inspirację z natury, dzięki czemu wprowadza 
do projektu elementy ze świata natury. Tworzy intrygującą atmosferę, zwłaszcza w połączeniu z innymi 
wykończeniami. Dzięki temu, że odbija światło na różne sposoby, nadaje każdej powierzchni wyrazistości i 
naturalności. Subtelnie, ale z efektem, który stanowi prawdziwą aranżacyjną puentę. 

Wykończenie Trespa® Meteon® Lumen Specular odbija elementy otoczenia, dodając 
budynkowi energii i blasku w gamie głębokich, wyrazistych kolorów. Budynki idealnie 
wkomponowują się w otoczenie, czego efektem jest tętniąca życiem fasada. W połączeniu z 
naturalnymi odcieniami daje to jeszcze większą swobodę w projektowaniu nowoczesnych 
elewacji odznaczających się subtelną elegancją, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Wykończenie Trespa® Meteon® Lumen Specular doskonale współgra z innymi naszymi 
wykończeniami. Możesz więc łączyć elementy nowoczesnego wzornictwa z kolorami, 
odmianami i fascynującymi refleksami naturalnego światła.

DIFFUSE

OBLIQUE

SPECULAR

DIFFUSE
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OBLIQUE

SPECULAR
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PIĘKNO BYCIA 
ODWAŻNYM
THE NEXT MATERIAL HOUSE (NEMHO)
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„Nigdy wcześniej nie budowałem z 
wykorzystaniem produktów Trespa®, 
ale od początku byłem przekonany, że 
musimy wymyślić coś szczególnego - 
spektakularne rozwiązanie, które ujawni 
część niewykorzystanego potencjału 
estetycznego paneli elewacyjnych Trespa® 
Meteon®. Zawsze poszukujemy koncepcji, 
które zainspirują ludzi i sprawią, że 
będą zachwyceni, że mogą mieszkać 
lub pracować w tworzonych przez nas 
budynkach."  
Erik van Eck, architekt Broekbaema

„Nemho, nasze nowe wspólne centrum 

badawczo-rozwojowe w Weert, obok głównej 

siedziby Trespa, spełnia podwójny cel. dla 

wszystkich firm należących do grupy broadview 

jest to centrum technologii i kompetencji.”  

André Horbach, prezes zarządu Trespa

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ NA TEMAT 
PROJEKTOWANIA 
BUDYNKÓW, 
OBEJRZYJ FILM
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LUMEN
PIĘKNO BYCIA ODWAŻNYM

„Elewacja Nemho była rzeczywiście dużym wyzwaniem, ale 
skłaniam się ku przekonaniu, że wszystko jest możliwe - i że w końcu 
nadal będzie to tańsze niż lot na księżyc. Jak zauważył Erik van Eck, 
nasza makieta była punktem zwrotnym. Od tego momentu, sprawy 
zaczęły się toczyć szybko. Prawie nie ma dnia, kiedy nie zajmuję się 
projektem Trespa, więc po prostu to musiało zadziałać”. 
Sven Drooghmans, instalador Limeparts-Drooghmans

„Zaczęliśmy od obrazu lasu w Finlandii, a następnie 
powiększaliśmy go, aby stworzyć zbliżenie - aż do struktury 
molekularnej. Zaowocowało to kilkoma poziomami czytelności: 
projekt wchodzi w interakcję z patrzącym na poziomie makro, 
mezo i mikro. Jednocześnie zagraliśmy czernią. Panele Trespa® 
Meteon® Lumen występują w dość nietypowej gamie odcieni i 
wykończeń, od błyszczących po satynowe i matowe. Pozwoliło 
nam to, poprzez połączenie trzech rodzajów wykończeń – Diffuse, 
Specular i Oblique - stworzyć projekt, który dosłownie ożywa w 
słońcu, kiedy każde wykończenie odbija światło na swój własny, 
mniej lub bardziej stonowany, ciągle zmieniający się sposób”.
Erik van Eck, architect Broekbaema

ODKRYJ PROJEKT

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
NA TEMAT MONTAŻU, 
OBEJRZYJ FILM

L9000
METROPOLIS BLACK

DIFFUSE

NEMHO, HOLANDIA

ARCHITEKT BROEKBAKEMA

INSTALATOR LIMEPARTS-DROOGHMANS

SEGMENT BIUROWCE, R&D

RODZAJ NOWY

APLIKACJA FASADY

SYSTEM MOCOWANIA SPECYFICZNY DLA KLIENTA

ROK BUDOWY 2020
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L9000
METROPOLIS BLACK
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LUMEN
ZACHWYCAJĄCA INNOŚĆ

STUDIO THONIK, HOLANDIA

ARCHITECT ARJAN VAN RUYVEN (MMX ARCHITECTEN)

DESIGN  THOMAS WIDDERSHOVEN (THONIK) 

WE WSPÓŁPRACY Z MMX ARCHITECTEN

SEGMENT BIUROWCE

RODZAJ NOWY

APLIKACJA FASADY, BALKONY

SYSTEM MOCOWANIA SPECYFICZNY DLA KLIENTA

ROK BUDOWY 2020

ODKRYJ PROJEKT
OBEJRZYJ FILM 
Z THOMASEM 
WIDDERSHOVENEM
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L2581
NEW YORK GREY

L0500
ATHENS WHITE

L0500
ATHENS WHITE

DIFFUSE

L2581
NEW YORK GREY

DIFFUSE
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LUMEN

ECOLE DES SALINES

CZYSTA BIEL 
Z ARABSKIM 
DOTYKIEM
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LUMEN

WYKOŃCZENIA

Kod koloru Nazwa koloru
Diffuse Oblique Specular

L0500 Athens White ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
L0651 Italian Greige ■ ■ ■
L1971 Iceland Grey ■ ■ ■
L2151 London Grey ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
L2581 New York Grey ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
L3673 Olive Green ■ ■ ■
L9000 Metropolis Black ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Z efektem metalicznym

LM0561 Roman Bronze ■ ■ ■ ■ ■ ■
LM0641 China Gold ■ ■ ■ ■ ■ ■
LM1055 Persian Copper ■ ■ ■ ■ ■ ■
LM2181 Siberian Platinum ■ ■ ■ ■ ■ ■
LM5101 Paris Silver ■ ■ ■ ■ ■ ■

* * *

DIFFUSE OBLIQUE SPECULAR

PŁYTY TRESPA® METEON® LUMEN DIFFUSE, LUMEN OBLIQUE ORAZ WSZYSTKIE PŁYTY

LUMEN Z EFEKTEM METALICZNYM (PRODUKT Z KODEM LM) POSIADAJĄ KIERUNKOWĄ

POWIERZCHNIĘ BARWNĄ.

*DRUGA STRONA Z POWIERZCHNIĄ SATYNOWĄ.

L0500
ATHENS WHITE

DIFFUSE

NASZ PROGRAM DOSTAW
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RODZAJE

     JEDNOSTRONNIE BARWIONA  BARWIONA, PODCZAS 

GDY STRONA PRZECIWNA NIE JEST STRONĄ DEKORACYJNĄ I 

MA KOLOR CZARNY

   DWUSTRONNIE BARWIONA TAKI SAM KOLOR PO OBU 

STRONACH PŁYTY

   VARITOP JEDNA STRONA BARWIONA, DRUGA STRONA W 

STANDARDOWYM BIAŁYM KOLORZE O POWIERZCHNI SATIN 

(A03.0.0)

UWAGA 
PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI, IŻ NIE WSZYSTKIE KOMBINACJE

WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI SĄ MOŻLIWE. PROSIMY O

SPRAWDZENIE AKTUALNEGO PROGRAMU PRODUKCJI ORAZ KART

TECHNICZNYCH PRODUKTÓW NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

TRESPA.INFO LUB ALTERNATYWNIE WYKORZYSTUJĄC WYBÓR

PRODUKTU NA STRONIE TRESPA.COM.

GRUBOŚCI

8 mm  (≈ 5/16 inch)

10 mm  (≈ 3/8 inch)

13 mm  (≈ 1/2 inch)

L0500
ATHENS WHITE

ZAMÓW BEZPŁATNĄ PRÓBKĘ

W CELU OTRZYMANIA INFORMACJI TECHNICZNYCH JAK NP. 

MOŻLIWOŚCI MOCOWANIA, PROSIMY O WIZYTĘ NA NASZEJ 

STRONIE WWW.TRESPA.INFO

ROZMIARY

1 3050 x 1530 mm (≈ 120 x 60 inch)

2 3650 x 1860 mm (≈ 143 x 73 inch)

UWAGA: PEŁNOWYMIAROWE PŁYTY MAJĄ PEWNĄ TOLERANCJĘ 
PROSTOPADŁOŚCI.

1 2



TRESPA INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Holandia
www.trespa.com

EMEA & APAC EXPORT 
CUSTOMER SERVICE DESK 
Tel:  +31 (0) 495 458 839
Info.Export@Trespa.com

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT
Wetering 20
6002 SM Weert
Holandia
Tel:  +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.trespa.com/pl/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE BARCELONA
Calle Ribera 5, 
08003 Barcelona
Hiszpania
Tel:  +34 (0) 93 295 4193
TDC.Barcelona@Trespa.com 
www.trespa.com/pl/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE SANTIAGO
Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia, Santiago 
Chile
Tel:  +56 2 24069990
TDC.Santiago@Trespa.com
www.trespa.com/pl/tdc

SKONTAKTUJ SIĘ Z 
NAMI

ODWIEDŹ NAS SZUKAJ NAS NA

UWAGI OGÓLNE
Termin ten odnosi się do wykorzystania 
niniejszego dokumentu, przy czym jego 
wykorzystanie automatycznie oznacza zgodę 
pozostałych stron na przedstawione tu warunki. 
Przedstawione w tym dokumencie przez firmę 
Trespa International B.V. („Trespa”) informacje 
są natury czysto orientacyjnej. Trespa nie może 
zagwarantować dokładności i kompletności 
przedstawionych informacji. Trespa może 
zmieniać informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie w dowolnym momencie, bez 
wcześniejszego o tym informowania. Klienci 
firmy Trespa jak również strony trzecie 
muszą sami dopilnować, by posiadana przez 
nich dokumentacja była tą najaktualniejszą 
(najnowsze wersje dokumentów można znaleźć  
w witrynie internetowej: 
www.trespa.com). Przedstawione informacje 
nie mogą w żaden sposób stanowić podstaw 
do jakichkolwiek praw i roszczeń; korzystanie 
z tych informacji odbywa się na ryzyko i 
odpowiedzialność strony drugiej. Trespa nie 
gwarantuje, że informacje zawarte w tym 
dokumencie dotyczą zastosowań, do których 
są odnoszone przez strony drugie. Niniejszy 
dokument nie zawiera żadnych projektów, 
obliczeń projektowych i szacunkowych lub 
innych gwarancji czy też opisów, na których 
mogliby się opierać klienci czy strony trzecie. 
Niniejszy dokument nie gwarantuje żadnych 
parametrów produktów Trespa. Kolory 
stosowane w materiałach wydawanych przez 
firmę Trespa (włączając w to, ale nie ograniczając 
się do materiałów drukowanych) oraz kolory 
próbek produktów Trespa mogą różnić się od 

kolorów produktów dostarczanych. Próbki nie są 
przeznaczone do przeprowadzania na nich prób 
i nie reprezentują charakterystyk produktów 
Trespa. Produkty i próbki firmy Trespa są 
wytwarzane z określonymi tolerancjami 
dla kolorów i tym samym kolory te (dla 
poszczególnych partii produkcyjnych) mogą się 
różnić, nawet dla tej samej barwy. Postrzeganie 
koloru zmienia się również wraz z kątem 
patrzenia na kolorową powierzchnię. Płyty w 
kolorze Metallics posiadają powierzchnię, której 
barwa zdaje się zmieniać wraz z kierunkiem 
patrzenia na nią. Określona stabilność koloru 
oraz specyfikacje kolorów odnoszą się wyłącznie 
do dekoracyjnych powierzchni produktów 
Trespa, a nie do materiału rdzenia i do próbek 
produktów Trespa. Produkty Trespa dostarczane 
są z zakładu (ex-works) z prostymi, ściętymi 
bokami. Klienci oraz strony trzecie muszą 
skontaktować się z profesjonalnym doradcą, 
który przedstawi im informację o produktach 
firmy Trespa (o tym czy się nadają) do wszystkich 
wymaganych zastosowań oraz o obowiązujących 
prawach i przepisach. Powyższe nie może 
być zagwarantowane przez firmę Trespa. 
Najaktualniejsza wersja programu dostawy oraz 
Karta własności materiału zamieszczone są w 
witrynie internetowej www.trespa.info. Należy 
odnosić się jedynie do informacji z najnowszej i 
zatwierdzonej Karty własności materiału i tylko 
takie informacje należy wykorzystywać jako 
pomoc w wyborze produktów Trespa. Trespa 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w swoich produktach (ich specyfikacjach) bez 
uprzedniego o tym powiadamiania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Firma Trespa nie ponosi odpowiedzialności 
(zarówno umownej jak i nieumownej) za 
wszelkie szkody wynikające lub związane z 
wykorzystaniem niniejszego dokumentu, z 
tym wyjątkiem i w takim zakresie, gdy szkoda 
jest wynikiem rozmyślnego niedopatrzenia 
lub rażącego zaniedbania leżącego po stronie 
firmy Trespa i/lub członków jej zarządu. To 
ograniczenie odpowiedzialności dotyczy 
wszystkich stron powiązanych z grupą 
Trespa, włączając w to, ale nie ograniczając 
się do osób na stanowiskach kierowniczych, 
dyrektorów, pracowników firmy, przedsiębiorstw 
stowarzyszonych, dostawców, dystrybutorów, 
reprezentantów i przedstawicieli.

WARUNKI OGÓLNE
Wszystkie oświadczenia ustne i pisemne, oferty, 
wyceny, sprzedaże, zaopatrzenia, dostawy i/lub 
umowy oraz wszelkie związane z nimi działania 
firmy Trespa podlegają ogólnym warunkom 
i zasadom sprzedaży firmy Trespa (Algemene 
verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.) 
złożonym 20 lutego 2015 roku w Izbie Handlu 
i Przemysłu w Noord-en-Midden-Limburg w 
Venlo (NL) pod numerem 24270677. 

Można je znaleźć i pobrać z witryny internetowej 
firmy Trespa, www.trespa.com/documentation. 
Wszelkie oświadczenia ustne i pisemne, oferty, 
wyceny, sprzedaż, zaopatrzenie, dostawy i/
lub umowy oraz wszelkie dzieła Trespa North 
America, Ltd. podlegają ogólnym warunkom 
sprzedaży Trespa North America, które można 
znaleźć i pobrać z witryny internetowej Trespa 

www.trespa.com/documentation. Kopia 
wspomnianych ogólnych warunków sprzedaży 
jest udostępniana bezpłatnie na żądanie.
Wszelkie ogólne warunki i zasady inne niż 
wyszczególnione powyżej są nieważne i nie 
mają zastosowania, bez względu na to czy takie 
warunki i zasady pojawiają się na zapytaniach 
ofertowych, potwierdzeniach ofert, materiałach 
piśmiennych lub innych dokumentach stron 
drugich, nawet gdy firma Trespa nie wnosi 
zastrzeżeń do takich warunków i zasad.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszelkie prawa wynikające z własności 
intelektualnej oraz inne prawa wynikające z 
treści niniejszego dokumentu (w tym loga, napisy 
oraz fotografie) są własnością firmy Trespa i jej 
licencjodawców. Jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartości niniejszego dokumentu,  
w tym jego rozpowszechnianie, kopiowanie, 
ujawnianie, przechowywanie w przetwarzanym 
automatycznie zbiorze danych lub publikowanie 
bez pisemnej zgody firmy Trespa jest surowo 
zabronione. Trespa®, Meteon®, Athlon®, TopLab®, 
TopLabPLUS®, TopLabECO-FIBRE®, TopLabVERTICAL®, 

TopLabBASE®, Virtuon®, Izeon®, Pura, Pura NFC®, 
Volkern®, Trespa Essentials® oraz Mystic 
Metallics® to zarejestrowane znaki towarowe 
firmy Trespa.

PYTANIA
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy  
o kontakt z firmą Trespa.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

ABY UZYSKAĆ NAJNOWSZĄ WERSJĘ NINIEJSZEGO  
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