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Kompetencje w pakiecie – 
rozwiązania, które pomogą 
Państwu w dalszej działalności.

Współpraca z HOCHTIEF przy realizacji projektu przynosi korzyści wynikające 

z połączenia dwóch obszarów. Oddajemy do Państwa dyspozycji wiedzę jed-

nego z największych na świecie dostawców kompleksowych usług budowla-

nych, która obejmuje procesy planowania, finansowania, budowy  

i zarządzania inwestycją w wybranej lokalizacji. Wraz z kompetencjami i siecią 

kontaktów w danym regionie składa się ona na unikalne połączenie najlep-

szych rozwiązań dostępnych na rynku globalnym i lokalnym. To wartość do-

dana, która gwarantuje bezpieczeństwo realizacji Państwa projektu. 

HOCHTIEF Solutions towarzyszy obiektom kubaturowym i projektom infra-

strukturalnym na każdym etapie inwestycji – od planowania poprzez projekto-

wanie, finansowanie i budowę aż po zarządzanie gotową realizacją. 

Dla każdego nowego projektu opracowujemy rozwiązania dostosowane do 

jego konkretnych potrzeb. Staje się to źródłem synergii, która przynosi zna-

czące korzyści naszym klientom i partnerom biznesowym. 

W centrum projektu zawsze stawiamy człowieka – za sprawą architektury, 

która poprawia jakość życia mieszkańców osiedli i całych dzielnic miast; 

za sprawą obiektów biurowych, których atrakcyjność zwiększa poziom moty-

wacji do pracy; za sprawą przyjaznych dla przebywających w nich osób bu-

dynków szkolnych, dzięki którym nauka staje się przyjemniejsza. Technologie 

HOCHTIEF Solutions przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez budo-

wę ekologicznych budynków, które umożliwiają ograniczenie zużycia zaso-

bów naturalnych, lub poprzez rozwiązania w zakresie facility management 

i zarządzania energią, których efektem jest obniżenie kosztów zarządzania 

obiektem oraz redukcja emisji CO2. Zaopatrujemy całe regiony w energię po-

zyskiwaną z odnawialnych źródeł. Dzięki budowie mostów i tuneli skracamy 

czas dotarcia do celu podróży, a nasze drogi z lepszym systemem kierowania 

ruchem przyczyniają się do zmniejszenia stresu kierowców podczas jazdy. 

Realizowane przez nas projekty infrastrukturalne tworzą nowe połączenia 

oraz przyczyniają się do podnoszenia standardu życia i wzrostu gospodar-

czego. Kształtujemy przyszłość, dostarczając rozwiązań, które czynią świat 

trochę lepszym.

HOCHTIEF od ponad 40 lat realizuje projekty budowlane 

dla energetyki na rynkach międzynarodowych. Dzięki 

zdobytemu doświadczeniu i kompetencjom jest rzetel-

nym partnerem w wykonawstwie inwestycji dla segmentu 

energetycznego, realizowanych w technologiach: węglo-

wych, gazowych, gazowo-parowych, utylizacji odpadów, 

wiatrowych i nuklearnych.

Elektrownia węglowa Walsum, blok 10 (750 MW), Niemcy

Zakład termicznego przetwarzania odpadów 

w Newhaven, Wielka Brytania 
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Międzynarodowe kompetencje, 
lokalne doświadczenie. 

Świadczymy usługi w oparciu o innowacyjne technologie. 

Jako spółka należąca do HOCHTIEF Solutions korzystamy z wiedzy i umiejętno-

ści kilkunastu tysięcy ekspertów jednego z największych dostawców usług bu-

dowlanych na świecie. Łączymy międzynarodowe kompetencje z lokalnym do-

świadczeniem, oferując kompleksową realizację obiektów kubaturowych i infra-

strukturalnych.

O naszym kunszcie i jakości realizacji mogą się Państwo przekonać, odwiedzając 

wybudowane przez nas obiekty biurowe, handlowo-rozrywkowe, przemysłowe, 

mieszkaniowe czy porty lotnicze. Jako generalny wykonawca realizujemy również 

projekty w sektorze infrastruktury drogowej, sportowej i morskiej. 

Dbamy o potrzeby przyszłych pokoleń. 

Przy dostosowywaniu oferty do oczekiwań współczesnego klienta uwzględniamy 

zawsze potrzeby przyszłych pokoleń. Dlatego stosujemy rozwiązania i technologie 

zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonego budownictwa.

Istotnym wyzwaniem dzisiejszego świata jest efektywne i bezpieczne wykorzystanie 

dostępnych źródeł energii tak, aby nie zabrakło jej w przyszłości. Podejmujemy je, 

oferując realizację projektów dla sektora energetycznego w technologiach węglo-

wych, gazowych, gazowo-parowych, utylizacji odpadów, wiatrowych i  nuklearnych. 

Nowy terminal pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice 

Kształt nowoczesnej bryły biurowca przypomina nieregu-

larnie oszlifowany diament. Całkowite przeszklenie obiek-

tu gwarantuje maksymalne oświetlenie wnętrz naturalnym 

światłem. Projekt zdobył Nagrodę III stopnia PZITB, został 

też nagrodzony Złotym Wiertłem 2009 w konkursie orga-

nizowanym przez firmę Robert Bosch w kategorii budow-

nictwo komercyjne oraz uzyskał I miejsce w konkursie 

Bezpieczna Budowa zorganizowanym przez Państwową 

Inspekcję Pracy.

Biurowiec Diamante Plaza, Kraków
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Występujemy w podwójnej roli  
na rynku mieszkaniowym. 

Poza budową obiektów w systemie generalnego wykonawstwa organizujemy 

proces inwestycyjny w zakresie realizacji projektów mieszkaniowych (formart). 

Naszym pierwszym mieszkaniowym projektem deweloperskim jest budowa 

obiektu Villa Poema przy ul. Krasińskiego 61/63 na warszawskim Żoliborzu, 

w pełnym zieleni otoczeniu, a jednocześnie blisko centrum miasta i GH Arka-

dia. Villa Poema to kameralny, pięciopiętrowy budynek o łącznej powierzchni 

użytkowej 2 710 m kw. z 42 mieszkaniami o powierzchni od 38 do 92 m kw. 

Lokale usługowe na parterze zajmują ok. 325 m kw. Na ostatniej kondygnacji 

zaprojektowano wysokie na 3 m apartamenty z tarasami lub balkonami wy-

chodzącymi na stronę południową. Apartamenty zostały przystosowane 

do zainstalowania klimatyzacji. Dla każdego mieszkania przewidziano pod-

ziemne miejsce garażowe i komórki lokatorskie.

Villa Poema, Warszawa

Jednym z naszych projektów deweloperskich jest JK 51 

– kompleks dwóch budynków powstających na war-

szawskiej Woli. Budynek realizowany w I etapie pomieści 

ok. 165 mieszkań i cztery lokale usługowe. Jedną kon-

dygnację zajmie parking podziemny. Obiekt oferuje 

mieszkania od 1- do 4-pokojowych, o wielkości od 31 do 

74 m kw., z balkonami lub loggiami.

Atuty Villa Poema

	 kameralny charakter obiektu

	 otoczenie pełne zieleni

	 bliskość centrum miasta

Atuty JK 51

	 bliskość centrum miasta (4,5 km od ścisłego centrum Warszawy)

	 łatwy dostęp do sklepów, placówek medycznych, szkół, 

przedszkoli i terenów zielonych

	 bardzo dogodne połączenie z innymi dzielnicami stolicy dzięki wielu 

liniom autobusowym i tramwajowym

JK 51, Warszawa
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HOCHTIEF POLSKA 

GDZIEKOLWIEK JESTEŚMY, 
STAWIAMY NA PARTNERSTWO  
I WYSOKIE STANDARDY.

Prowadzimy działalność na terenie całego kraju. Zapraszamy do naszych oddziałów i biur w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie. 
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Nowoczesność łączy najlepsze 
technologie, oryginalną 
architekturę i estetykę.

Kompleks Rondo 1 w Warszawie

Rondo 1 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów stolicy. Wyróżnia 

go modernistyczna architektura, nowoczesna technologia, najwyższe stan-

dardy wykonania i prestiżowa lokalizacja. 

Jest to pierwszy obiekt komercyjny w Europie, który otrzymał certyfikat LEED 

Gold w kategorii budynków istniejących. Kompleks składa się z dwóch czę-

ści: 40-piętrowej przeszklonej wieży oferującej ok. 58 tys. m kw. powierzchni 

biurowej i 10-kondygnacyjnego budynku, w którym mieszczą się pomiesz-

czenia handlowe, usługowe oraz miejsca parkingowe. Oba obiekty łączy 

ogólnodostępna szklana przestrzeń o wysokości 14 m. Deweloperem prawie 

200-metrowego kompleksu Rondo 1 była firma HOCHTIEF Development 

 Poland.

Budynek biurowy Canal+ w Warszawie

Budynek zawiera sześć kondygnacji naziemnych i trzy podziemne 

z 137 miejscami postojowymi. Obiekt ma formę nowoczesnej, prostej bryły 

o lekkiej konstrukcji z dominacją szkła, stali i betonu jako elementów wykoń-

czeniowych elewacji. Dodatkowym atutem budynku jest położenie blisko 

głównych traktów komunikacyjnych oraz sąsiedztwo terenów zielonych. 

Nowy Dom Jabłkowskich, Warszawa 

Nowy Dom Jabłkowskich to nowoczesny budynek usługowo- 

-biurowy, położony u zbiegu ulic Chmielnej i Brackiej w ści-

słym centrum Warszawy. Dzięki zastosowanym rozwiąza-

niom architektonicznym obiekt nawiązuje do stylu sąsied-

nich budynków i wpisuje się w zabytkowy charakter  układu 

przestrzennego ul. Brackiej. Został tak zaprojektowany, 

by  jego bryła przypominała budynki przedwojenne. Nowy 

Dom Jabłkowskich jest zdobywcą nagrody Srebrne Wiertło 

2011 w kategorii obiektów komercyjnych.

Od góry: kompleks Rondo 1, Warszawa  

Budynek Canal+, Warszawa
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Tworzymy funkcjonalne 
przestrzenie dla nowych potrzeb.

Centrum Biurowe Francuska w Katowicach

Dwa 6-piętrowe biurowce klasy A posiadają wspólny dwupoziomowy  

garaż podziemny. Przeszklone elewacje oraz rozszerzający się w kierunku 

 ulicy dziedziniec stwarzają optyczne wrażenie ruchu. W ten sposób powstaje 

złudzenie wyłaniania się biurowców z jednej bryły – przeciętej i rozsuniętej na 

boki. Wyrazem walorów architektonicznych i technologicznych obiektu jest 

przyznana mu nagroda II stopnia w konkursie Budowa Roku 2010 oraz 

Srebrne Wiertło 2010 w kategorii obiektów komercyjnych.

Kompleks biurowy Adgar Plaza (budynek A i B) w Warszawie 

Kompleks tworzą dwa nowoczesne 10-piętrowe budynki biurowe z centrum 

konferencyjnym dla 300 osób i garażem podziemnym. Centralny punkt obiek-

tu stanowi wewnętrzny dziedziniec z restauracją i kafeterią, centrum sportowo- 

-rekreacyjne z basenem, bogato wyposażoną siłownią, zapleczem odnowy 

biologicznej, kortami do gry w squasha oraz salami do fitness i spinningu.

Centrum Biurowe Francuska, Katowice

Globis to 13-kondygnacyjny obiekt biurowy z częścią 

handlowo-usługową, gastronomią oraz trzykondygnacyj-

nym parkingiem podziemnym.

Budynek biurowy Globis, WrocławAdgar Plaza, Warszawa
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Wszyscy potrzebujemy 
ekologicznych rozwiązań.

Brama Portowa w Szczecinie

Kompleks tworzą dwa budynki biurowe położone w ścisłym centrum 

Szczecina przy pl. Bramy Portowej. Projekt powstał z wykorzystaniem 

ekologicznych rozwiązań. Zgodnie z zasadami zrównoważonego budow-

nictwa obiekty wyróżniają innowacyjne systemy oszczędzania wody 

i energii, optymalny dostęp światła słonecznego, system segregacji 

 odpadów, pokrycia dachowe chroniące przed efektem „wysp cieplnych” 

oraz parking rowerowy dla najemców.

Business Garden w Warszawie

Business Garden Warszawa (I etap projektu) powstał zgodnie z zasadami 

zrównoważonego budownictwa i z wykorzystaniem nowoczesnych 

 rozwiązań projektowych. Kompleks tworzą dwa budynki o łącznej 

 powierzchni ok. 58 tys. m kw. W pierwszym z nich przewidziano hotel 

 biznesowy, restauracje, centrum konferencyjne i powierzchnie biurowe, 

w drugim zaś – biura.

Futura Park, Modlniczka koło Krakowa

Futura Park to dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni 

ponad 49 tys. m kw. wraz z parkingiem na 1400 miejsc 

postojowych. Budynek jako pierwsza realizacja HOCHTIEF 

Polska otrzymał w lipcu 2011 r. prestiżowy certyfikat eko-

logiczny BREEAM. W kompleksie znajdują się powierzch-

nie najmu dla sklepów średnio- i małopowierzchniowych 

oraz centrum FACTORY OUTLET. 

Business Garden Warszawa (I etap projektu) Brama Portowa, Szczecin
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Wyjątkowa architektura zasługuje 
na wyjątkową lokalizację.

Galeria Malta w Poznaniu

Największe centrum handlowo-rozrywkowe w zachodniej Polsce mieści się 

w trzykondygnacyjnym kompleksie o nowoczesnej architekturze i całkowitej 

powierzchni 162 tys. m kw. Walory architektoniczne oraz wysoką jakość wy-

konania Galerii Malta potwierdzają przyznane jej nagrody: tytuł Budowa Roku 

2009 i Platynowe Wiertło 2009 w kategorii budownictwo komercyjne.

Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu

Położony w centrum Poznania Stary Browar jest przykładem doskonałego 

połączenia nowoczesności z tradycją. To „miasto w mieście” składa się 

z siedmiu budynków otaczających Dziedziniec Sztuki i rozległy park. 

 Generalnym wykonawcą prac budowlanych (I i II etap) było konsorcjum  

firm  HOCHTIEF Polska i PORR Polska.

Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar, Poznań

Stary Browar wyróżnia się najwyższą troską o zachowa-

nie zabytkowych detali architektonicznych oraz harmonij-

nym połączeniem działalności komercyjnej z kulturalną. 

Obiekt jest zdobywcą wielu nagród, m.in. Platynowego 

Wiertła 2004 oraz tytułu Budowa Roku 2007.

Galeria Malta, Poznań
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Lepsze warunki sprzyjają nauce 
i rozwojowi kultury.

Aula Nova – sala koncertowa Akademii Muzycznej

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Aula Nova jest często określana mianem muzycznej wizytówki Poznania, słu-

ży bowiem nie tylko celom dydaktycznym uczelni, lecz także stanowi idealne 

miejsce dla imprez kulturalnych. Sala koncertowa spełnia najwyższe standar-

dy akustyczne i może pomieścić ok. 540 osób. 

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Czterokondygnacyjny budynek dydaktyczno-warsztatowy Centrum Sztuk 

Użytkowych i Centrum Innowacyjności mieści m.in. pracownie projektowe, 

studia ceramiki i szkła oraz dostępną dla gości z zewnątrz galerię sztuki (na 

parterze) i sale seminaryjne (na wyższych poziomach). W części podziemnej 

poza parkingiem umieszczono magazyny pracowni rzeźby, ceramiki, wzorni-

ctwa oraz szkła. Obiekt został zaprojektowany w formie prostej bryły okrytej 

szklaną elewacją. Przeszklone ściany nadają budynkowi lekkości, a ogród, 

który stanowi centralny punkt Akademii, odbija się od elewacji, przez co  

zyskuje charakter rozszerzającego się parku.

Opera Krakowska

Nowoczesny gmach Opery Krakowskiej powstał w wyniku przebudowy bu-

dynku dawnej ujeżdżalni oraz budowy na jej tyłach nowego obiektu. Zabytko-

wy budynek został wpisany w nowoczesną bryłę opery. Sprawne połączenie 

tradycji z nowoczesnością było możliwe dzięki umiejętnemu dopasowaniu 

nowo zaprojektowanych obiektów do estetyki dawnych zabudowań. Główne 

wejście pozostało w istniejącym, lecz przebudowanym budynku, który – 

wzbogacony o liczne przeszklenia – pełni funkcję foyer.

Znaczącym atutem sali koncertowej Akademii Muzycznej 

jest jej lokalizacja w centrum miasta przy ul. Św. Marcin, 

jednym z najstarszych traktów komunikacyjnych Pozna-

nia, przy których mieści się wiele historycznych obiektów 

miasta.

Aula Nova – Sala koncertowa Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, Poznań

Opera Krakowska
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Świat potrzebuje nowych szlaków 
komunikacyjnych.

Rozbudowa terminala Lotniska Poznań-Ławica

Trzy nowe kondygnacje nadziemne i jedna podziemna mieszczą: halę check-in, 

halę przylotów, sortownię bagażu i pomieszczenia biurowe. W efekcie ostatniego 

etapu prac funkcjonujący od 2001 r. budynek zostanie przekształcony w terminal 

odlotowy z powiększoną częścią komercyjną. 

Rozbudowa terminala pasażerskiego Międzynarodowego Portu 

Lotniczego we Wrocławiu

Nowy terminal został zaprojektowany zgodnie ze standardem „C" według IATA 

jako hala o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Znalazły się 

w niej obie strefy funkcjonalne: airside i landside. W ramach projektu został rów-

nież zagospodarowany teren o powierzchni ponad 60 tys. m kw., na którym 

 położone są drogi dojazdowe, place i parking z ponad tysiącem miejsc postojo-

wych. Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest nowoczesny system kon-

troli bagażu. Uzupełnia go system monitoringu, na który składają się ponad 

400 kamer i trzy stanowiska kontroli wyposażone w 24 monitory 36-calowe.

Pirsy terminala Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

Poza budową pirsu centralnego i dokończeniem budowy pirsu południowego 

o łącznej powierzchni 18 316 m kw. zlecenie obejmowało również wykonanie 

pięciu wind i czterech rękawów oraz przebudowę systemu transportu bagażu.

 
Pirsy terminala Portu Lotniczego im. F. Chopina (budowa pirsu centralnego i dokończenie budowy pirsu południowego), Warszawa

Terminal pasażerski Portu Lotniczego Poznań-Ławica (rozbudowa) 

Największym placem budowy, na którym prowadził prace 

HOCHTIEF Polska, była budowa Głębokowodnego Ter-

minala Kontenerowego w Porcie Północnym Gdańsk. 

To pierwszy terminal w basenie Morza Bałtyckiego zdolny 

do obsługi statków klasy Post-Panamax dzięki odpo-

wiedniej głębokości podejść i stanowisk postojowych 

oraz infrastrukturze nabrzeża. Realizacja zdobyła Platyno-

we Wiertło 2007 w kategorii przebudowy i modernizacje 

w konkursie organizowanym przez firmę Robert Bosch.
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Innowacyjne pomysły podnoszą 
standard życia.

W realizowanych obiektach oferujemy:

	 znakomitą funkcjonalność,

	 wysoką jakość wykonania,

	 nowoczesną architekturę.

Apartamentowiec Rezydencja Opera, Warszawa

Kompleks dwóch wież ze wspólnym podium wyróżnia 

oryginalna i nowoczesna architektura, zastosowanie naj-

wyższej klasy elementów wykończeniowych oraz cieka-

wa aranżacja przestrzeni wspólnych w budynku. Lokali-

zacja obiektu w centrum Warszawy, na działce położonej 

pomiędzy ulicami Grzybowską i Wronią, zapewnia łatwy 

dostęp do infrastruktury miejskiej i sieci komunikacyjnych, 

pozwalający na szybki i wygodny dojazd do innych dziel-

nic stolicy.

Osiedle Kalinowe, Rokietnica Platinum Towers, Warszawa

Atuty Osiedla Kalinowego to m.in.:

	 lokalizacja na malowniczych terenach, wzdłuż Traktu 

Napoleońskiego, 19 km od centrum Poznania, 	
	 rozwiązania nawiązujące do naturalnego otoczenia: 

drewniane panele elewacyjne, żaluzje z modrzewia 

syberyjskiego, zewnętrzne okładziny okienne współgrające 

z drewnianymi elementami elewacji.



26 27

Nowoczesne technologie 
podnoszą wydajność zakładów 
przemysłowych.

Hale produkcyjno-magazynowe fabryki opon Bridgestone, Poznań

Oferowane przez nas doświadczenie, wiedza i innowacyjne rozwiązania 

przekładają się na konkretne wartości dodane dla naszych klientów.

Huta szkła firmy Euroglas jest jednym z największych 

projektów w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej. W zakła-

dzie znajduje się największy na świecie piec do wyrobu 

szkła o  wydajności 1 tys. ton szkła na dzień oraz 

najdłuższa – licząca ok. 600 m – linia produkcyjna 

w  polskich hutach. Wytwarzane jest tu szkło płaskie 

i szkło uszlachetniane do dalszej obróbki. W celu zmi-

nimalizowania  negatywnego wpływu produkcji na śro-

dowisko w   fabryce zastosowano najnowocześniejsze 

urządzenia i  procedury.

Zakład produkcyjny szkła płaskiego Euroglas, Ujazd k. Łodzi 

Zakład produkcyjny Eaton, Bielsko-Biała

Znaczną część projektów, które zrealizowaliśmy 

w segmencie przemysłowym, stanowią hale 

magazynowe oraz produkcyjno-magazynowe. 

W ostatnich latach powierzono nam budowę m.in.: 

	 Honda Logistics Center Central-Europe 

w Pniewach,

	 hali produkcyjno-magazynowej DS Smith 

wraz z częścią biurową w Kutnie,

	 hal magazynowych Centrum Logistyczno-

-Inwestycyjnego Poznań.
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Nasze projekty często bywają 
areną wielkich wydarzeń.

Stadion Piłkarski Dialog Arena

Dzięki zastosowanym technologiom i rozwiązaniom logistycznym obiekt 

 spełnia wszystkie wymagania PZPN i UEFA dla stadionów klasy 3. Lubińska 

arena mieści ponad 16 tys. widzów i zapewnia komfortowy dostęp dla osób 

niepełnosprawnych. Wszystkie trybuny stadionu są zadaszone. W obiekcie 

przewidziano również strefę VIP, nowoczesne centrum prasowe oraz w pełni 

 wyposażone zaplecze sanitarne i techniczne. Wykonawcą obiektu było kon-

sorcjum HOCHTIEF Polska i Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa.

Stadion Piłkarski Dialog Arena, Lubin (wykonawca: konsorcjum HOCHTIEF Polska i Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa) 

Rozgrywki piłkarskie prowadzone są na płycie boiska o wy-

miarach 105 × 68 m, wyposażonej w nowoczesne instala-

cje nawadniające i podgrzewające.
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HOCHTIEF POLSKA 

PONIEWAŻ ZAWSZE  
STAWIAMY NA KOMPETENCJE 
NAJWYŻSZYCH LOTÓW.



POLSKA

HOCHTIEF Polska  

ul. Elbląska 14    

01-737 Warszawa   

tel.: +48 22 560 08 00  

fax: +48 22 633 97 86  

www.hochtief-polska.pl 

Oddział w Poznaniu 
al. Niepodległości 6 

60-967 Poznań 

tel. 61 859 22 00

fax: 61 852 09 67

Biuro w Rzeszowie 

ul. F. Chopina 35 A

35-055 Rzeszów

tel. 17 717 62 60

Oddział w Krakowie 
ul. Lubicz 27 

31-503 Kraków 

tel. 12 628 91 00 

fax: 12 628 92 00

Oddział w Warszawie 
ul. Młynarska 8/12 

01-194 Warszawa 

tel. 22 433 57 00

fax: 22 433 57 99

Przedstawicielstwo  

w Katowicach

al. W. Korfantego 79

40-166 Katowice

tel. 32 259 28 23

fax: 32 259 28 24


