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zlewozmywak Sabor zCb 610K
bateria IXIA BGX M62D

SABOR

Seria zlewozmywaków ceramicznych
Osprzęt SPACE-SAVER w komplecie

Głęboka, duża komora
Montaż:
modułowy
(na zdjęciu powyżej)

Montaż:
wpuszczany

Szerokość szafki: 500 mm

Szerokość szafki: 600 mm

nowość
595x475x200 mm
ZCB 610K

1499,-

IXIA

450x475x180 mm
ZCB 6103		

Przy zakupie
zlewozmywaka
sabor bateria
ixia za 1 zł

999,-

		

Głowica
ceramiczna 90°

Baterie zlewozmywakowe

Zasięg wylewki: 191 mm
Wysokość korpusu: 399 mm

Zasięg wylewki: 191 mm
Wysokość korpusu: 399 mm

BGX M62D

BGX 062D

549,-

489,-

mosiądz

429,-

379,-

chrom

teraz jeszcze wygodniej
pochylona bateria z wyciąganą wylewką

SILIA

Głowica
ceramiczna	
25 mm

Baterie zlewozmywakowe
z wyciąganą wylewką

nowość

Wyciągana	
wylewka

Ruchomy
aerator

nowość

Zasięg wylewki: 233 mm
Wysokość korpusu: 258 mm

Zasięg wylewki: 233 mm
Wysokość korpusu: 258 mm

BQS 073M chrom

BQS B730 stal/czarny

699,-

899,-

HEXON

automatyczne
zamknięcie odpływu

Seria zlewozmywaków granitowych

Montaż Zlewozmywaka
Wpuszczany

projekt: Michał Łój
Osprzęt SPACE-SAVER w komplecie

Głęboka, duża komora
Szerokość szafki: 900 mm

995x500x190 mm
ZQP G653		
grafitowy metalik

899,999,-

995x500x190 mm

899,-

ZQP S653		 999,szary metalik

995x500x190 mm
ZQP A653		
alabaster

899,999,-

GEOMETRIA W KUCHNI
Dla osób, które szukają modnych i nietuzinkowych rozwiązań, powstał
Hexon – sześciokątny zlewozmywak granitowy, który można montować
na trzy sposoby: na wyspie, w ciągu blatu roboczego i szafce narożnej.
Ma on wyjątkowo pojemną komorę, w której bez trudu zmieszczą się
nawet duże naczynia. Codzienne korzystanie ze zlewozmywaka
dodatkowo ułatwi mała komora pomocnicza. Równoważy
ją symetrycznie umiejscowiony ociekacz, na który wygodnie można
odstawić opłukany kubek. Syfon typu „space saver” zamontowany
blisko ściany pozwoli dobrze wykorzystać przestrzeń w szafce,
np. na pojemniki do segregacji odpadów.

Hexon ma wszystkie zalety granitu: jest ponadczasowo elegancki,
trwały, odporny na uderzenia, przebarwienia, szok termiczny
i wysoką temperaturę. Dostępny jest
w trzech kolorach
z metalicznym połyskiem: grafitowym, szarym i alabastrowo białym.
Zawarte w materiale cząsteczki srebra mają działanie antyseptyczne,
czyli zapobiegają namnażaniu się bakterii na powierzchni
zlewozmywaka. Gładka powierzchnia jest łatwa do utrzymania
w czystości i wystarczy ją przetrzeć codziennie gąbką
z płynem do mycia naczyń. Jeśli chcemy sobie jeszcze
ułatwić czyszczenie, zlewozmywak można zaimpregnować
preparatem Deante, który hydrofobizuje powierzchnię i zabezpiecza
ją przed osadzaniem się kamienia.

Stwórz własny
zlewozmywaK CAPELLA

#1

wybierz szkło
Sięgnij po jeden
z proponowanych przez nas
wzorów lub postaw na
jednolity kolor –
biel lub czerń.

#2

dobierz KOMORĘ
Wolisz komorę korespondującą czy kontrastującą
z ociekaczem? Do wyboru masz komorę
granitową w trzech kolorach: grafit metalik,
szary metalik i alabaster.

#3

Ciesz się swoim
spersonalizowanym
zlewozmywakiem!
wszystkie możliwe kombinacje
na www.deante.pl/capella

CAPELLA

automatyczne
zamknięcie odpływu

Seria zlewozmywaków
hybrydowych, szklano-granitowych

Montaż Zlewozmywaka
Wpuszczany

projekt: Michał Łój
Osprzęt SPACE-SAVER lux w komplecie

Głęboka, duża komora

860x500x200 mm

2399,-

ZSC SN2C

860x500x200 mm

2399,-

ZSC AW2C

860x500x200 mm

2399,-

Szerokość szafki: 600 mm

nowość

przy zak
u
z l e w o z m p ie
y wa k a
C A P E LL A
dowoln
a
b at e r ia
z gazetk
i za 1 zł

ZSC SC2C

nowość

860x500x200 mm
ZSC SK2C

2999,-

860x500x200 mm

2399,-

ZSC AA2C

860x500x200 mm
ZSC GB2C

2399,-

860x500x200 mm

2399,-

ZSC GX2C

Zlewozmywaki z alabastrową i szarą komorą dostępne są na zamówienie, w terminie 6 tygodni.
Wszystkie możliwe kombinacje wzoru szkła i koloru granitu na www.deante.pl/capella

GRANIT I szkłO

Szkło to materiał kojarzący się z nowoczesną technologią, coraz częściej stosowany w kuchennych aranżacjach.
Chcąc wykorzystać jego potencjał, przygotowaliśmy kolekcję zlewozmywaków Capella.
Zlewozmywaki Capella łączą minimalistyczne szkło z eleganckim
granitem. Szklany ociekacz dostępny w wielu wzorach jest łatwy
do utrzymania w czystości i stanowi praktyczną przestrzeń do pracy.
Płaska powierzchnia przyda się podczas wyrabiania ciasta, a także do
odstawiania gorących garnków. To także idealne miejsce na zapisywanie notatek za pomocą suchościeralnego flamastra, który wystarczy
zetrzeć papierowym ręcznikiem. Tafla z bezpiecznego szkła hartowanego zespolona jest wytrzymałym klejem z komorą, której udźwig
wynosi aż 40 kg. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi warstwa laminująca, znajdująca się na spodniej stronie tafli. Dzięki polerowaniu
ranty zlewozmywaka są gładkie i bezpieczne w użytkowaniu.

Komora Capelli jest wykonywana z granitu z metalicznymi drobinkami,
co nadaje jej delikatny połysk. Materiał ten odpycha cząsteczki wody
i zanieczyszczeń, dzięki czemu zlewozmywak długo zachowuje czystość, a dodatek cząsteczek srebra ma działanie przeciwbakteryjne. Jest
odporny na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia,
wysoką
temperaturę i szok termiczny. Głęboka komora zlewozmywaka
ułatwia użytkownikom mycie dużych garnków, a także napełnianie
wysokich naczyń. Z kolei syfon o specjalnej konstrukcji,
tzw. space-saver, pozwala zyskać dodatkowe miejsce w szafce
pod zlewozmywakiem, np. na kosze lub detergenty.

Osprzęt space-saver
to Aż do 50% więcej
miejsca!
• więcej miejsca na pojemniki		
do segregacji odpadów i detergenty
• oszczędność przestrzeni w szafce
pod zlewozmywakiem
• funkcjonalność i ekologia w kuchni

syfon space-saver

syfon standardowy

PALLAS

automatyczne
zamknięcie odpływu

Seria zlewozmywaków hybrydowych
szklano-stalowych

Montaż Zlewozmywaka
Wpuszczany

projekt: Michał Łój
Osprzęt SPACE-SAVER lux w komplecie

Głęboka, duża komora

860x500x200 mm

2099,-

ZSP 0N2C

860x500x200 mm

2099,-

ZSP 0W2C

860x500x200 mm

2099,-

Szerokość szafki: 600 mm

nowość

przy zak
u
z l e w o z m p ie
y wa k a
pa l l a s
dowoln
a
b at e r ia
z gazetk
i za 1 zł

ZSP 0C2C

nowość

860x500x200 mm
ZSP 0K2C

2599,-

860x500x200 mm
ZSP 0A2C

zlewozmywak pallas ZSP 0C2C
bateria gardenia Beg w630

2099,-

860x500x200 mm
ZSP 0B2C

2099,-

860x500x200 mm
ZSP 0X2C

2099,-

c a p e l l a

zlewozmywak Capella Precious zsC GM2C
bateria Aster BCA B64M

CAPELLA PRECIOUS
Seria ekskluzywnych zlewozmywaków
hybrydowych, szklano-granitowych

automatyczne
zamknięcie odpływu
Montaż Zlewozmywaka
Wpuszczany

projekt: Michał Łój
Osprzęt SPACE-SAVER lux w komplecie

Głęboka, duża komora

860x500x200 mm

860x500x200 mm

ZSC GP2C

ZSC GG2C

ZSC GM2C

platynowy

złoty

Kolekcja
Capella
Precious
to
zlewozmywaki
wyróżniające
się metalicznymi taflami szkła. Luksusowe wykończenie docenią
nawet najbardziej wymagający klienci. Zlewozmywaki Capella Precious
są dostępne w trzech wersjach: lustrzano-platynowej, złotej
oraz miedzianej z mieniącymi się drobinkami.

miedziany

Szerokość szafki: 600 mm

860x500x200 mm

2999,-

finalista

przy zak
u
z l e w o z m p ie
y wa k a
C A P E LL A
p r ec io u s
dowoln
a
b at e r ia
z gazetk
i za 1 zł

zlewozmy wak Prime ZSR G113
bateria Gerber a BGB B720

SZTUKA ŁĄCZENIA
KONTRASTÓW
Szukając wyposażenia
do nowoczesnej kuchni, warto zwrócić
uwagę na nowość na rynku –
wyjątkowe połączenie stali z granitem.

Nowy zlewozmywak łączy ostre, a jednocześnie eleganckie kształty granitowego
ociekacza oraz funkcjonalność dużej, stalowej komory.
Część granitową można dobrać w jednym z trzech klasycznie modnych kolorów:
alabastrowej bieli, grafitowej czerni i betonowej szarości. Delikatna satynowa
powierzchnia kontrastuje z ostrymi liniami ociekacza o aerodynamicznym stylu,
charakterystycznym dla zlewozmywaków granitowych Deante. Wyjątkowo dużą
i głęboką komorę (40 x 40 x 22 cm) wykonano z grubej stali i ozdobiono
szczotkowanym wykończeniem.
Zastosowany dodatek srebra w granicie zapobiega namnażaniu się bakterii, antyseptyczne właściwości ma również stal nierdzewna. Ta użyta do produkcji zlewozmywaków
Prime to typ 304 – jeden z najbardziej szlachetnych gatunkowo. Granitowa część
zlewozmywaka jest równie wytrzymała, odporna na uderzenia oraz temperaturę
do 280°C. Dla jeszcze większego komfortu użytkowników w komplecie znajduje
się gotowy do montażu osprzęt typu „space saver”,
oszczędzający miejsce
w szafce pod zlewozmywakiem.

Granit

Stal

„Granit i stal to różne światy, trafiające zazwyczaj w gusta różnych
użytkowników. Prime jest sposobem na pogodzenie tych światów,
ponieważ czerpie z nich to, co najlepsze”
Michał Łój

PRIME

automatyczne
zamknięcie odpływu

Seria zlewozmywaków
hybrydowych, stalowo-granitowych

Montaż Zlewozmywaka
Wpuszczany

projekt: Michał Łój
Osprzęt SPACE-SAVER lux w komplecie

Głęboka, duża komora

860x500x220 mm
ZSR A113
alabaster

nowość

1699,-

860x500x220 mm
ZSR S113

szary metalik

nowość

1699,-

860x500x220 mm
ZSR G113

grafitowy metalik

Szerokość szafki: 600 mm

nowość

1699,-

zlewozmywak eridan ZQe g113
bateria lukrecja BDH B720

ERIDAN

automatyczne
zamknięcie odpływu

Seria zlewozmywaków granitowych

Montaż Zlewozmywaka
Wpuszczany

projekt: Michał Łój
Osprzęt SPACE-SAVER lux w komplecie

Głęboka, duża komora

ZQE G113		
grafitowy metalik

849,-

860x500x190 mm

849,-

949,-

ZQE S113		 949,-

799,-

700x520x197 mm

szary metalik

860x500x190 mm
ZQE A113		
alabaster

849,-

Szerokość szafki: 600 mm

860x500x190 mm

949,-

Szerokość szafki: 700 mm

700x520x197 mm
ZQE G103*		
grafitowy metalik

899,-

ZQE S103*		
szary metalik

799,899,-

700x520x197 mm
ZQE A103*		
alabaster

799,899,-

* Dwa dodatkowe podfrezowane otwory np. do montażu dozownika

Seria Eridan to nowa odsłona granitowych zlewozmywaków Deante, znanych ze swoich wyjątkowych właściwości. Granit, z którego
są wykonane, odpycha cząsteczki wody i zanieczyszczeń, dzięki czemu zlewozmywak długo zachowuje czystość, a dodatek cząsteczek
srebra ma działanie przeciwbakteryjne. Jest także wyjątkowo trwały, odporny na wysokie temperatury i szok termiczny.
Nowoczesny wygląd zlewozmywaków z serii Eridan to zasługa wąskich krawędzi i modnych, geometrycznych linii. Starannie
zaprojektowana, pojemna komora bez problemu pomieści nawet wysokie naczynia i duże talerze, a nawet blachy wyjęte z piekarnika.

ANDANTE

automatyczne
zamknięcie odpływu

Seria zlewozmywaków granitowych

Montaż Zlewozmywaka
Wpuszczany

projekt: Michał Łój
Osprzęt SPACE-SAVER w komplecie

Głęboka, duża komora
HIT CENOWY	HIT CENOWY	HIT CENOWY	HIT CENOWY	HIT CENOWY	HIT CENOWY	HIT CENOWY

ZQN A103
alabaster

ZQN 2103
grafitowy

ZQN S103
szary metalik

ZQN 1103
szampan

ZQN G103
grafitowy
metalik

589,689,-

piaskowy

649,759,-

780x490x190 mm

Szerokość szafki: 600 mm

Szerokość szafki: 600 mm

600x520x197 mm

ZQN 7103
piaskowy

ZQN 7113
piaskowy

ZQN a113
alabaster

ZQN 2113
grafitowy

ZQN s113
szary metalik

ZQN 1113
szampan

ZQN g113
grafitowy
metalik

589,689,-

alabaster

649,759,-

ZQN x103 - Dwa dodatkowe podfrezowane
otwory np. do montażu dozownika

ZQN a11A
alabaster

ZQN 211A
grafitowy

ZQN s11A
szary metalik

ZQN 111A
szampan

ZQN g11A
grafitowy
metalik

589,689,-

649,759,-

780x490x190 mm
szary metalik

Szerokość szafki: 700 mm

grafitowy

Szerokość szafki: 500 mm

590x490x190 mm

ZQN 711A
piaskowy

ZQN 7513
piaskowy

ZQN a513
alabaster

ZQN 2513
grafitowy

ZQN s513
szary metalik

ZQN 1513
szampan

ZQN g513
grafitowy
metalik

659,769,-

699,849,-

zlewozmywak ANDANTE ZQN G113
bateria GERBERA BGB B720

gerbera

Głowica
ceramiczna
25 mm

Bateria zlewozmywakowa
z elastyczną, silikonową
wylewką
Słuchawka 2-funkcyjna
Zasięg wylewki: 200 mm
Wysokość korpusu: 479 mm
BGB B720

chrom/czarny

549,-

zlewozmywak Rapido ZQK 2113
Bateria Gerbera BGB B720

479,-

EVORA

automatyczne
zamknięcie odpływu

Seria zlewozmywaków granitowych

Montaż Zlewozmywaka
Wpuszczany

projekt: Michał Łój
Osprzęt SPACE-SAVER w komplecie
Szerokość szafki: 500 mm

Szerokość szafki: 500 mm

780x440x180 mm

590x440x180 mm

ZQJ 7113
piaskowy

ZQJ s113
szary metalik

ZQJ 711A
piaskowy

ZQJ s11a
szary metalik

ZQJ 2113
grafitowy

ZQJ g113
grafitowy metalik

ZQJ 211a
grafitowy

ZQJ g11a
grafitowy metalik

539,629,-

zlewozmywak evora zqj G113
bateria anemon BCZ 2620

589,699,-

539,629,-

589,699,-

LUSITANO

Montaż Zlewozmywaka
Wpuszczany

Seria zlewozmywaków ceramicznych

Prz y zak upi e
zle wo zm ywaka
LUSITAN O
bat eri a ixia
za 1 zł

Baterie Ixia - str. 2

ZCL 651N		

1299,-

Szerokość szafki: 450 mm

Szerokość szafki: 600 mm

1000x500x220 mm

Ø445x190 mm
ZCL 680N		

899,-

ZCL 620N		

1299,-

ASTER

Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
Zasięg wylewki: 223 mm
Wysokość korpusu: 416 mm

Szerokość szafki: 500 mm

Szerokość szafki: 800 mm

860x500x220 mm

860x500x215 mm
ZCL 611N		

Głowica
ceramiczna
35 mm
Wyciągana
wylewka

1149,-

ASTER

Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
Zasięg wylewki: 214 mm
Wysokość korpusu: 307 mm

BCA 072M chrom

BCA 073M chrom

429,-

429,-

369,-

zlewozmywak lusitano zCl 680N
bateria gardenia beg w630

369,-

Głowica
ceramiczna
40 mm
Wyciągana
wylewka

GARDENIA

Głowica
ceramiczna
35 mm

Bateria zlewozmywakowa

bateria gardenia Beg 063m
zlewozmywak capella ZSC GX2C

Zasięg wylewki: 188 mm
Wysokość korpusu: 266 mm
BEG 063M chrom

399,-

349,-

BEG b630 chrom/czarny

BEG w630 chrom/biały

449,-

449,-

389,-

389,Finalista konkursu
Dobry Wzór 2016

EGERIA

Montaż Zlewozmywaka
Wpuszczany

Seria zlewozmywaków stalowych

Montaż Zlewozmywaka
podwieszany

projekt: Michał Łój
Osprzęt SPACE-SAVER lux w komplecie
Wysokiej jakości stal o grubości 1,0 mm

Głęboka, duża komora

satyna

599,749,-

440x440x200 mm
ZPE 010B		
satyna

699,849,-

Szerokość szafki: 700 mm

ZPE 010A		

Szerokość szafki: 500 mm

Szerokość szafki: 500 mm

440x380x200 mm

580x440x200 mm
ZPE 050C		
satyna

899,1049,-

automatyczne
zamknięcie odpływu

BOLERO

automatyczne
zamknięcie odpływu

Seria zlewozmywaków stalowych

Montaż Zlewozmywaka
Wpuszczany

Osprzęt SPACE-SAVER lux w komplecie
Wysokiej jakości stal o grubości 0,8 mm

Głęboka, duża komora

HIT CENOWY

ZHB 0113		
satyna

669,859,-

ALPINIA

Bateria zlewozmywakowa
Zasięg wylewki: 195 mm
Wysokość korpusu: 308 mm
BGA 063M

chrom

289,-

249,-

Głowica
ceramiczna
35 mm

Szerokość szafki: 600 mm

Szerokość szafki: 600 mm

860x500x220 mm

970x500x210 mm
ZHB 0513		
satyna

799,999,-

bateria alpiniA BGa 063m

zlewozmywak country ZQU 2513
bateria milin Beu w62m

MILIN

Głowica
ceramiczna
35 mm

Bateria zlewozmywakowa
Zasięg wylewki: 173 mm
Wysokość korpusu: 355 mm

269,-

BEU B62M

229,-

BEU W62M

czarny

ASTER

Bateria zlewozmywakowa

BEU S62M

biały

Głowica
ceramiczna
35 mm

szary

ASTER

Bateria zlewozmywakowa
z wyciąganą wylewką
Zasięg wylewki: 223 mm
Wysokość korpusu: 416 mm

Zasięg wylewki: 173 mm
Wysokość korpusu: 355 mm

BCA 272M

BCA 062M chrom

Głowica
ceramiczna
35 mm
Wyciągana
wylewka

grafitowy

BCA 772M piaskowy

219,-

459,-

189,-

399,-

ASTER

Bateria zlewozmywakowa
z podłączeniem do filtra wody

Głowica
ceramiczna
35 mm

ASTER

Bateria zlewozmywakowa
z podłączeniem do filtra wody

Zasięg wylewki: 197 mm
Wysokość korpusu: 398 mm

Zasięg wylewki: 197 mm
Wysokość korpusu: 398 mm

BCA 064M chrom/czarny

BCA B64M czarny/miedź

599,-

749,-

539,-

Wężyk 1/4'' do podłączenia filtra
dł. 100 cm i szybkozłączka w zestawie

669,-

Wężyk 1/4'' do podłączenia filtra
dł. 100 cm i szybkozłączka w zestawie

Głowica
ceramiczna
35 mm

ASTER

Bateria zlewozmywakowa
z podłączeniem do filtra wody

Głowica
ceramiczna
40 mm

ASTER

Bateria zlewozmywakowa

Zasięg wylewki: 246 mm
Wysokość korpusu: 354 mm

Zasięg wylewki: 216 mm
Wysokość korpusu: 265 mm

BCA 065M chrom

BCA 066M chrom

549,-

219,-

Bateria zlewozmywakowa
podokienna z uchylną wylewką
Zasięg wylewki: 183 mm
Wysokość korpusu: 295 mm
BCA 061M chrom

Głowica
ceramiczna
40 mm

NEMEZJA

Bateria zlewozmywakowa

HIT CENOWY
Zasięg wylewki: 173 mm
Wysokość korpusu: 355 mm
BEN 262M

grafitowy

BEN 762M piaskowy

339,-

279,-

zlewozmywak MAESTRO Zsm 0113
bateria aster Bca o61m

HIT CENOWY

179,-

489,-

ASTER

Głowica
ceramiczna
40 mm

219,-

179,-

Głowica
ceramiczna
35 mm

SOUL

osprzęt
w komplecie

Seria zlewozmywaków stalowych

600x500x180 mm
ZYU 0103
satyna 		
ZYU 3103
dekor		

Szerokość szafki: 450 mm

Szerokość szafki: 600 mm

HIT CENOWY

580x500x170 mm

229,269,-

ZEO 011A
satyna 		

239,-		

ZEO 311A

299,-

dekor		

199,269,-

219,-		
299,-

HIT CENOWY
Szerokość szafki: 500 mm

Szerokość szafki: 800 mm

800x500x150 mm
ZYU 0203
satyna 		
ZYU 3203
dekor		

780x490x160 mm

299,359,-

ZEO 0113
satyna 		

319,-		

ZEO 3113

389,-

dekor		

ZEO 051A
satyna 		
ZEO 351A
dekor		

289,-

249,-		
319,-

HIT CENOWY

Szerokość szafki: 600 mm

Szerokość szafki: 600 mm

1000x500x170 mm

239,-

780x490x160 mm

339,429,-

ZEO 0513
satyna 		

359,-		

ZEO 3513

459,-

dekor		

319,399,-

339,-		
439,-

Domowi
POMOCNICY
Preparat do impregnacji
zlewozmywaków
granitowych

Preparat czyszczący
do zlewozmywaków
stalowych

Preparat do usuwania
tłustych zabrudzeń

zzz 000i 200 ml

zzz 000p 250 ml

zzz 000k 500 ml

34,90

34,90

34,90

Preparat
do czyszczenia
łazienki

Preparat
do impregnacji
ACTIVE COVER

Koncentrat
do czyszczenia
silnych zabrudzeń
w łazience

zzz 000A 500 ml

zzz 000G 500 ml

zzz 000B 500 ml

34,90

34,90

39,90

24,90

24,90

24,90

24,90

24,90

29,90

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
nowość

nowość

DOZOWNIK
PŁYNU

DOZOWNIK
PŁYNU

Pojemność 300 ml
Wytrzymały, metalowy
mechanizm

Pojemność 300 ml
Wytrzymały, metalowy
mechanizm

ZZZ 002D

ZZZ B00D

do mycia naczyń

79,90

CHROM

do mycia naczyń

99,90

czarny

GWA RA N CJA +

PROMOCJA

D O DATKOWE
5 L AT GWARA N CJI
NA Z L EWOZ MY WA K I G RAN I TOW E I C ER AM I C Z N E

S P R AWDŹ S ZC Z E G Ó Ł Y > > >
W W W . DE A N TE . P L/GWAR AN CJAP LU S

ED 03/2019/PAM

zlewozmywak Andante ZQN a103
bateria GERBERA BGB w720

*Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

Deante sp.j.
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 42 714 30 31
e-mail: sprzedaz@deante.pl
www.deante.pl

