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Lepszy sposób
na wykorzystanie energii z ziemi!

alterraSERIA |

Gruntowe
pompy ciepła
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Zasada działania pompy ciepła: Zrównoważone wykorzystanie energii z natury. 

Na przykładzie: gruntowej pompy ciepła.

80%
energia

z powietrza, wody, ziemi

20%
energii elektrycznej

parowanie

rozprężanie

sprężanie

skraplanie

100%
centralne ogrzewanie
ciepła woda użytkowa

Pompa ciepła jest wysoce efektywnym źródłem ciepła działającym 
zgodnie z troską o środowisko naturalne.

Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu naturalnie dostępnych 
odnawialnych źródeł energii - gruntu, powietrza i wody pompa 
ciepła aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska, jednocześnie 
umożliwiając uniezależnienie się od wszelkiego rodzaju paliw 
kopalnych i ograniczonych źródeł energii podczas ogrzewania czy 
też chłodzenia.

Pompy ciepła, za sprawą inteligentnych rozwiązań i możliwości 
połączenia,  z innymi źródłami energii odnawialnej, takich jak 
fotowoltaika, czy też kolektory słoneczne umożliwiają instalację 
zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych.

Wybierając pompę ciepła dokonują Państwo właściwego wyboru!

Lepszy sposób 
na ogrzewanie
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V-line 
Najwyższy poziom elastyczności

   Przyszłość 
Bezpieczne planowanie 
 
Szeroki zakres mocy gwarantuje doskonałe dopasowanie 
pompy do każdego rodzaju budynku i zapotrzebowania.

   Środowisko 
Ograniczenie emisji CO

2
 

 
Inwerterowe pompy ciepła to nie tylko niskie zużycie energii, 
ale także zmniejszenie zanieczyszczeń w powietrzu. Z naszymi 
pompami redukcja emisji CO

2 
 jest dziecinnie prosta.

   Wydajność 
Niskie koszty eksploatacji przez cały rok 
 
Pompy ciepła wyposażone w sprężarki inwerterowe umożli-
wiają płynną regulację pracy urządzenia i pozwalają dopaso-
wać moc grzewczą do aktualnego zapotrzebowania. 
To sprawia, że są wyjątkowo wydajne.
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Dla wymagających

Centrala cieplna gruntowa WZS 4-12 kW
wersje z regulacją mocy WZSV 2-13 kW

Kompaktowa gruntowa pompa ciepła SWC 4-19 kW
wersje z regulacją mocy SWCV 2-17 kW

Kompaktowa

alterraSERIA |
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•  Bardzo energooszczędna technologia ogrzewania

• Jedyne źródło ciepła, które zapewnia prawie

    darmowe chłodzenie

•  Twoje własne źródło energii

•  Niezależność od surowców kopalnych

• Aktywny wkład w ochronę natury

• Bezpieczna i trwała technologia

Dlaczego warto wybrać
gruntową pompę ciepła?

Dlaczego warto wybrać
gruntową pompę ciepła
marki alpha innotec?

• Ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie ciepłej

    wody użytkowej w jednym urządzeniu

• Wygoda i łatwość obsługi

•  Cicha, ledwie słyszalna praca

• Oszczędność miejsca 

•  Ekonomiczna. Maksymalnie wydajna

• Regulowana moc. Dostosowuje energię  

 do bieżącego zapotrzebowania

•  Innowacyjna technologia. Nowoczesny design

Naprawdę najpiękniejszy
sposób ogrzewania

Kompaktowa gruntowa pompa ciepła SWC 4-19 kW
wersje z regulacją mocy SWCV 2-17 kW

Gruntowa pompa ciepła SW 4-30 kW

Podstawowa
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Dla wymagających
alterra WZS zakres mocy 4–12 kW

 WZSV zakres mocy 2–13 kW

65°C A+++
PV READY
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Gruntowe centrale cieplne są szczególnie polecane 
dla nowych budynków, dodatkowo nie zajmują wiele 
więcej miejsca niż standardowa lodówka.  Kompaktowe 
urządzenie zawiera wszystko to, co potrzebne jest do 
ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej. 

Zasobnik ciepłej wody o pojemności 178 l jest już 
zintegrowany i zapewnia wystarczającą ilość ciepłej 
wody o każdej porze dnia.

Podłączenie urządzenia jest proste i szybkie, ponieważ 
wszystkie przyłącza umieszczone są w górnej części 
obudowy, a panel regulatora znajduje się z przodu 
urządzenia. Najlepiej sprzedająca się w Polsce pompa 
ciepła, centrala cieplna WZS znajdzie zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie wymagane jest urządzenie  
„all-in-one”, zarówno w nowym, jak i modernizowanym 
budownictwie. 

WZS - centrala cieplna gruntowa
Całość systemu grzewczego na jednym metrze kwadratowym powierzchni.



Korzyści dla instalatora

•  Zmontowana fabrycznie hydraulika
• Wyjątkowe rozwiązanie transportu
• Mała szerokość, łatwe ustawienie
• Kilka opcji instalacji i podłączenia
• Wysokie COP > 5,00
• Zintegrowane: miernik ilości energii
 i energooszczędne pompy obiegowe

• Dostępne opcjonalnie z chłodzeniem
• Doskonałe do podłączenia różnych 
 typów dolnego źródła

• Możliwość używania różnych mediów 
 na dolnym źródle

• Dostępne wersje z regulacją mocy

Korzyści dla użytkownika

•  Wysoka wydajność – niskie koszty eksploatacji
• Wyjątkowo cicha, ledwie słyszalna praca
• Łatwa obsługa regulatora
• Unikalne rozwiązanie sterowania
• Kompletny system grzewczy – jedno urządzenie  
 zapewnia ogrzewanie, chłodzenie
 i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej

• Oszczędność miejsca, zajmuje mniej powierzchni   
 niż lodówka

• Wygodne sterowanie z dowolnego miejsca na   
 świecie dzięki alpha app i alpha web 
 przez internet i smartfona

• Made in Germany

Centrala cieplna gruntowa
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alterra SWC zakres mocy 4–19 kW
 SWCV zakres mocy 2–17 kW

Kompaktowa

65°C
PV READY

A+++
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Kompaktowa budowa pompy ciepła oznacza, 
że wewnątrz niewielkich rozmiarów obudowy 
zamontowano szereg komponentów. Standardowe 
pompy ciepła zazwyczaj wymagają dodatkowych 
elementów hydrauliki, które muszą zostać  
zamontowane na zewnątrz pompy ciepła. 

Wciąż rozwijając możliwości swoich produktów alpha 
innotec wprowadziła rozwiązania umożliwiające 

jeszcze łatwiejsze podłączenie do innych systemów 
opartych na wykorzystaniu energii odnawialnej, 
jak np. instalacji solarnej lub fotowoltaicznej.

Urządzenia zapewniają moc grzewczą w zakresie 
od 4 do 19 kW, dodatkowo mogą zostać wyposażone  
w funkcję chłodzenia pasywnego. Dostępne  
są również wersje umożliwiające regulację mocy, co 
pozwala dopasować je praktycznie do każdego budynku.

SWC - Kompaktowa gruntowa pompa ciepła
Wygoda montażu i szeroki zakres mocy



Korzyści dla instalatora

•  Zmontowana fabrycznie hydraulika
•  Wyjątkowe rozwiązanie transportu
• Kompaktowe wykonanie, łatwe ustawienie
• Kilka opcji instalacji i podłączenia
• Wysokie COP > 5,00
• Liczne opcje połączenia, łącznie z wentylacją
• Zintegrowane: miernik ilości energii 
 i energooszczędne pompy obiegowe

• Dostępne opcjonalnie z chłodzeniem
• Doskonałe do podłączenia różnych 
 typów dolnego źródła

• Możliwość używania różnych mediów 
 na dolnym źródle

•  Wersje z regulacją mocy

Kompaktowa gruntowa pompa ciepła

Korzyści dla użytkownika

•  Wysoka wydajność – niskie koszty eksploatacji
• Wyjątkowo cicha, ledwie słyszalna praca
• Łatwa obsługa regulatora
• Elastyczny system grzewczy odpowiedni 
 dla różnych wymagań

• Możliwość połączenia z wentylacją, instalacją   
 solarną, kominkiem lub piecem na pelet

• Maksymalna wygoda zarządzania systemem 
 grzewczym przy wykorzystaniu alpha app i alpha web

 • Możliwość bardzo wygodnego sterowania, 
 z dowolnego miejsca na świecie przez  
 internet i smartfona

• Dostępne opcjonalnie z chłodzeniem
• Made in Germany
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Podstawowa
alterra SW zakres mocy 4–30 kW

PV READY
65°C A+++
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Nowa seria pomp ciepła alpha innotec SW nie uznaje   
kompromisów tam, gdzie w grę wchodzi wydajność 
i technologia. Pompa ciepła o wymiarach pralki  
z powodzeniem zastąpi piec lub kocioł, w bardziej 
ekologiczny i wydajny sposób .

alpha innotec opracowała tę pompę ciepła  
w takim wariancie specjalnie dla instalatorów, 
którzy preferują instalację urządzenia  

w najbardziej podstawowej wersji. To instalator 
decyduje, jakie wyposażenie wykorzysta przy 
instalacji. Oprócz podstawowego wyposażenia 
w ofercie alpha innotec dostępne są również pakiety 
pasywnego chłodzenia.

SW – gruntowa pompa ciepła
Ekologiczne ogrzewanie w najbardziej podstawowej formie



Korzyści dla użytkownika

•  Wysoka wydajność – niskie koszty eksploatacji
• Wyjątkowo cicha, ledwie słyszalna praca
• Oszczędny system grzewczy, 
 otwarty na wszystkie potrzeby

• Możliwość połączenia z instalacją 
 solarną lub fotowoltaiczną

• Ogrzewanie i przygotowywanie c.w.u., 
 opcjonalnie pakiet pasywnego chłodzenia

• Przy wykorzystaniu alpha app i  alpha web   
 możliwość bardzo wygodnego sterowania, także   
 z dowolnego miejsca na świecie przez internet  
 i smartfona

• Made in Germany

Korzyści dla instalatora

•  Wiele opcji instalacji i połączenia, np. z wentylacją, 
instalacją solarną lub fotowoltaiczną

•  Optymalne dla systemów biwalentnych
•  Doskonałe połączenie w kaskadę
•  Odpowiednie dla nowych budynków, 

modernizacji i wymiany

•  Kompaktowe wykonanie, łatwe ustawienie
•  Wysokie COP > 5,00
•  Sprawdzony i wypróbowany regulator
•  Doskonałe do podłączenia różnych 

typów dolnego źródła

•  Możliwość używania różnych mediów
 na dolnym źródle

Gruntowa pompa ciepła
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Nowy i modernizowany budynek – Kompaktowa pompa ciepła 
SWC(V) – Kompaktowa gruntowa pompa ciepła

Nowe budownictwo - oszczędność miejsca
WZS(V) – gruntowa centrala cieplna

Sondy ziemne 
(ogrzewanie/chłodzenie)

Sondy ziemne 
(ogrzewanie/chłodzenie)

Ziemia 
jako źródło ciepła

Ogrzewanie, chłodzenie (opcjonalnie) i przy-
gotowywanie ciepłej wody użytkowej dzięki 
pompie ciepła SWC(V) 
 
Inne źródła ciepła można łączyć z wielofunk-
cyjnym zasobnikiem (MFS), np. kotły z wodnym 
wymiennikiem ciepła lub solarnymi systemami 
grzewczymi.

Ogrzewanie, chłodzenie (opcjonalnie)
i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej 
w połączeniu z systemem fotowoltaicznym.

Ogrzewanie, chłodzenie (opcjonalnie)
i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej
w jednym urządzeniu.

Ogrzewanie, chłodzenie (opcjonalnie) i przy-
gotowywanie ciepłej wody użytkowej dzięki 
pompie ciepła SWC(V) oraz dodatkowemu 
zasobnikowi c.w.u. (WWS)

System fotowoltaiczny

Sondy ziemne 
(ogrzewanie/chłodzenie)

Sondy ziemne 
(ogrzewanie/chłodzenie)

Ziemia 
jako źródło ciepła
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Modernizacja – klasyczna pompa ciepła 
SW – gruntowa pompa ciepła

Opcjonalnie: Chłodzenie pasywne

Ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody 
użytkowej dzięki pompie ciepła SW oraz dodat-
kowemu zasobnikowi c.w.u. (WWS). 
 
Inne źródła ciepła można łączyć z wielofunk-
cyjnym zasobnikiem (MFS), np. kotły z wodnym 
wymiennikiem ciepła lub solarnymi systemami 
grzewczymi. 

Możliwe jest również połączenie z systemem 
fotowoltaicznym.

Ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody 
użytkowej dzięki pompie ciepła SW oraz dodat-
kowemu zasobnikowi c.w.u. (WWS)

System solarnySystem fotowoltaiczny

Żaden inny system grzewczy nie może tego 
dokonać: ogrzewanie w zimie, chłodzenie 
w lecie. Chłodzenie pasywne to bardzo 
opłacalny (prawie darmowy) sposób wy-
korzystania niskich temperatur z ziemi do 
przyjemnego i przyjaznego dla środowiska 
chłodzenia pomieszczeń w lecie, ponieważ 
pompa ciepła jest wyłączona podczas fazy 
chłodzenia. Temperatura w pomieszczeniu 
jest obniżana poprzez system ogrzewania 
płaszczyznowego (np. ogrzewanie podło-
gowe).

pompa ciepła

nie pracuje

sondy

chłodzenie poprzez
instalację ogrzewania

podłogowego

Sondy ziemne 
(ogrzewanie/chłodzenie)

Sondy ziemne 
(ogrzewanie/chłodzenie)

Ziemia 
jako źródło ciepła
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alterra WZS 4 – 12 kW, 3 ~ 400 V
Typ | Symbol Nr artykułu Wydajność urządzeń Dane ogólne Klasa efektywności energetycznej

Moc 
grzewcza 

[kW]
COP Wymiary [mm] 

S x G x W

Waga [kg] Ogrzewanie 
pomieszczeń 
- urządzenie  

z regulatorem

Urządzenie  
dwufunkcyjne  
z regulatoremCałkowita Bez boksu 

chłodniczego

WZS 42H3M 10066041 4,7 4,70 598 x 730 x 1850 250 160 – A++

WZS 82H3M 10066241 7,7 4,90 598 x 730 x 1850 270 160 – A++

WZS 102H3M 10066342 9,5 5,09 598 x 730 x 1850 275 160 – A+++

WZS 122H3M 10066442 12,2 5,00 598 x 730 x 1850 280 160 – A+++

WZS 42K3M* 10066541 4,7 4,70 598 x 730 x 1850 258 160 – A++

WZS 82K3M* 10066741 7,7 4,90 598 x 730 x 1850 278 160 – A++

WZS 102K3M* 10066842 9,5 5,09 598 x 730 x 1850 283 160 – A+++

WZS 122K3M* 10066942 12,2 5,00 598 x 730 x 1850 288 160 – A+++

* z wbudowanym chłodzeniem
Wszystkie urządzenia napełnione są czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R410A.

Typ | Symbol Nr artykułu Wydajność urządzeń Dane ogólne Klasa efektywności energetycznej

Moc 
grzewcza

min. | maks. 
[kW]

COP1)
Wymiary [mm] 

S x G x W

Waga [kg] Ogrzewanie 
pomieszczeń 
- urządzenie  

z regulatorem

Urządzenie  
dwufunkcyjne  
z regulatoremCałkowita Bez boksu 

chłodniczego

WZSV 62H3M 10072041 1,2 | 6,0 4,86 598 x 730 x 1850 240 160 – A+++

WZSV 92H3M 10076341 1,7 | 8,6 4,86 598 x 730 x 1850 244 160 – A+++

WZSV 122H3M 10073641 2,4 | 13,5 4,87 598 x 730 x 1850 263 160 – A+++

WZSV 62K3M* 10072241 1,2 | 6,0 4,86 598 x 730 x 1850 248 160 – A+++

WZSV 92K3M* 10076441 1,7 | 8,6 4,86 598 x 730 x 1850 252 160 – A+++

WZSV 122K3M* 10073741 2,4 | 13,5 4,87 598 x 730 x 1850 271 160 – A+++

* z wbudowanym chłodzeniem

alterra WZSV 2 – 13 kW, 3 ~ 400 V z regulacją mocy

z regulacją mocy

1) Dane przy obciążeniu częściowym
Wszystkie urządzenia napełnione są czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R407C.

Typ | Symbol Nr artykułu Wydajność urządzeń Dane ogólne Klasa efektywności energetycznej

Moc 
grzewcza

min. | maks.
[kW]

COP1) Wymiary [mm] 
S x G x W

Waga [kg] Ogrzewanie 
pomieszczeń  
- urządzenie 

z regulatorem

Urządzenie 
dwufunkcyjne 
z regulatoremCałkowita Bez boksu 

chłodniczego

SWCV 62H3 10071541 1,2 | 6,0 4,86 598 x 665 x 1500 145 65 A+++ –

SWCV 92H3 10076741 1,7 | 8,6 4,86 598 x 665 x 1500 149 65 A+++ –

SWCV 122H3 10073641 2,4 | 13,5 4,87 598 x 665 x 1500 168 65 A+++ –

SWCV 162H3 10071641 3,2 | 17,2 4,92 598 x 665 x 1500 180 65 A+++ –

SWCV 62K3* 10071741 1,2 | 6,0 4,86 598 x 665 x 1500 153 65 A+++ –

SWCV 92K3* 10076841 1,7 | 8,6 4,86 598 x 665 x 1500 157 65 A+++ –

SWCV 122K3* 10073741 2,4 | 13,5 4,87 598 x 665 x 1500 176 65 A+++ –

SWCV 162K3* 10071841 3,2 | 17,2 4,92 598 x 665 x 1500 188 65 A+++ –

* z wbudowanym chłodzeniem

alterra SWCV 2 – 13 kW, 3 ~ 400 V

1) Dane przy obciążeniu częściowym
Wszystkie urządzenia napełnione są czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R407C.
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Wszystkie dane przy B0/W35 wg normy EN 14511
Zastrzegamy możliwość zmian w parametrach technicznych

Typ | Symbol Nr artykułu Wydajność urządzeń Dane ogólne Klasa efektywności energetycznej

Moc 
grzewcza 

[kW]
COP Wymiary [mm] 

S x G x W

Waga [kg] Ogrzewanie 
pomieszczeń 
- urządzenie  

z regulatorem

Urządzenie  
dwufunkcyjne  
z regulatoremCałkowita Bez boksu 

chłodniczego

SWC 42H3 10068041 4,7 4,70 598 x 665 x 1500 155 65 A++ –

SWC 82H3 10068241 7,7 4,90 598 x 665 x 1500 175 65 A++ –

SWC 102H3 10068342 9,5 5,09 598 x 665 x 1500 180 65 A+++ –

SWC 122H3 10068442 12,2 5,00 598 x 665 x 1500 185 65 A+++ –

SWC 142H3 10068542 13,5 5,08 598 x 665 x 1500 200 70 A+++ –

SWC 172H3 10068642 16,6 4,95 598 x 665 x 1500 205 70 A+++ –

SWC 192H3 10068742 18,6 4,87 598 x 665 x 1500 210 70 A++ –

SWC 42K3* 10069041 4,7 4,70 598 x 665 x 1500 163 65 A++ –

SWC 82K3* 10069241 7,7 4,90 598 x 665 x 1500 183 65 A++ –

SWC 102K3* 10069342 9,5 5,09 598 x 665 x 1500 188 65 A+++ –

SWC 122K3* 10069442 12,2 5,00 598 x 665 x 1500 193 65 A+++ –

SWC 142K3* 10069542 13,5 5,08 598 x 665 x 1500 212 82 A+++ –

SWC 172K3* 10069642 16,6 4,95 598 x 665 x 1500 217 82 A+++ –

SWC 192K3* 10069742 18,6 4,87 598 x 665 x 1500 222 82 A++ –

* z wbudowanym chłodzeniem

alterra SWC 4 – 19 kW, 3 ~ 400 V

V-line 
Ta etykieta pomaga rozpoznać 
pompy ciepła z regulacją mocy

Wszystkie urządzenia napełnione są czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R410A.

Typ | Symbol Nr artykułu Wydajność urządzeń Dane ogólne Klasa efektywności energetycznej

Moc 
grzewcza 

[kW]
COP Wymiary [mm] 

S x G x W

Waga [kg] Ogrzewanie 
pomieszczeń 
- urządzenie 

 z regulatorem

Urządzenie 
dwufunkcyjne 
 z regulatoremCałkowita Bez boksu 

chłodniczego

SW 42H3 10070041 4,7 4,70 598 x 665 x 850 135 45 A++ –

SW 82H3 10070241 7,7 4,90 598 x 665 x 850 155 45 A++ –

SW 102H3 10070342 9,5 5,09 598 x 665 x 850 160 45 A+++ –

SW 122H3 10070442 12,2 5,00 598 x 665 x 850 165 45 A+++ –

SW 142H3 10070542 13,5 5,08 598 x 665 x 850 175 45 A+++ –

SW 172H3 10070642 16,6 4,95 598 x 665 x 850 180 45 A+++ –

SW 192H3 10070742 18,6 4,87 598 x 665 x 850 185 45 A++ –

SW 232H3 10074642 22,35 4,95 598 x 678 x 1500 207 65 A++ –

SW 262H3 10074742 25,6 4,92 598 x 678 x 1500 212 65 A++ –

SW 302H3 10074842 29,6 4,88 598 x 678 x 1500 219 65 A++ –

alterra SW 4 – 30 kW, 3 ~ 400 V

Wszystkie urządzenia napełnione są czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R410A.

Typ | Symbol Nr artykułu Wydajność urządzeń Dane ogólne Klasa efektywności energetycznej

Moc 
grzewcza

min. | maks. 
[kW]

COP1)
Wymiary [mm] 

S x G x W

Waga [kg] Ogrzewanie 
pomieszczeń 
- urządzenie  

z regulatorem

Urządzenie  
dwufunkcyjne  
z regulatoremCałkowita Bez boksu 

chłodniczego

WZSV 62H3M 10072041 1,2 | 6,0 4,86 598 x 730 x 1850 240 160 – A+++

WZSV 92H3M 10076341 1,7 | 8,6 4,86 598 x 730 x 1850 244 160 – A+++

WZSV 122H3M 10073641 2,4 | 13,5 4,87 598 x 730 x 1850 263 160 – A+++

WZSV 62K3M* 10072241 1,2 | 6,0 4,86 598 x 730 x 1850 248 160 – A+++

WZSV 92K3M* 10076441 1,7 | 8,6 4,86 598 x 730 x 1850 252 160 – A+++

WZSV 122K3M* 10073741 2,4 | 13,5 4,87 598 x 730 x 1850 271 160 – A+++

* z wbudowanym chłodzeniem
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Wyjaśnienie symboli w broszurze

Ogrzewanie Zintegrowane 
przygotowywanie cw.u.

Chłodzenie

Wykorzystanie
energii słonecznej

Smart Grid Ready

Regulacja mocy

Temperatura zasilania

Gotowy na fotowoltaikę
Internet / aplikacja
Wygodne sterowanie

PV READY

Klasa efektywności 
energetycznej 
(Przykład dla wybranych pozycji z 
serii, połączonych ze sterownikiem).

A++

65°C

EHPA
(Wiele produktów alpha innotec
 posiada certyfikację EHPA)

alpha home

alpha innotec – marka ait-deutschland GmbH

Przedsiębiorstwo “Hydro-Tech” Konin
wyłączny przedstawiciel marki alpha innotec w Polsce

Siedziba główna:
ul. Zakładowa 4D,

62-510 Konin

T: +48 63 245 34 79

F: +48 63 242 37 28

E: hydro@hydro-tech.pl

Oddział Gdynia
Sportowa Centrum 

ul. Sportowa 8C,

81-300 Gdynia

T: +48 58 778 90 90 

 E: gdynia@hydro-tech.pl

Oddział Poznań
Nobel Tower

ul. Dąbrowskiego 77A,

60-529 Poznań

T: +48 61 830 03 52

E: poznan@hydro-tech.pl

Państwa partner handlowy

Pompy ciepła alpha innotec
Partner handlowy, który 
pomoże Państwu dokonać 
właściwego wyboru!

www.hydro-tech.pl www.alpha-innotec.pl © alpha innotec 2019 
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
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