
Cennik (PL) 01-19 A 375

Ga
ra

żo
w

e 
br

am
y 

sk
rz

yd
ło

w
e

DF
T 

42

Garażowe bramy skrzydłowe DFT 42 Strona

Opis produktu
Opis produktu i wymiary montażowe 376
Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego 379

DFT 42 – 2‑skrzydłowe bramy garażowe z wypełnieniem segmentami stalowymi – 42 mm
Przetłoczenia S Woodgrain 380
Przetłoczenia M Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Decograin 380
Przetłoczenia L Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Decograin, Duragrain 381
Przetłoczenia D Silkgrain 381
Przetłoczenia T Silkgrain 381

Wyposażenie dodatkowe do garażowych bram skrzydłowych DFT 42
Wyposażenie dodatkowe 382

Garażowe bramy skrzydłowe DFT 42
2-skrzydłowe bramy garażowe

Spis treści
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Wygląd
Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami bramie o wymiarach 2500 x 2125 mm. Bramy o innych wymiarach mogą różnić się od prezentowanych.

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D Przetłoczenia T

Informacje ogólne

Brama do użytku prywatnego.
Od jesieni 2019 roku możliwość obsługi za pomocą napędu.

Zakres wymiarów

Szerokość (min. – maks.) 1330 – 3000 mm
Wysokość (min. – maks.) 1960 – 2500 mm
Wysokość 
mocowania klamki

1050 mm

Płyta bramy i ościeżnica

Rama płyty bramy oraz ościeżnica ze ściskanych profili aluminiowych 
(profil normalny, bez przegrody termicznej), grubość konstrukcji 60 mm, 
podwójna uszczelka na trzech krawędziach i podwójna, wargowa 
uszczelka progowa.  
Wypełnienie bramy z ocieplanych segmentów stalowych, grubość 
konstrukcji 42 mm, powierzchnia z zewnątrz wytłaczana w strukturze 
Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain lub Decograin, od wewnątrz 
wytłaczana w strukturze Stucco, wykonanie z blachy stalowej 
ocynkowanej ogniowo. Wersja skrzydła bramy: podział symetryczny / 
asymetryczny (patrz Dane Montażowe).
Możliwość równego rozłożenia przetłoczeń na takim samym poziomie  
jak w bramach segmentowych.

Współczynnik izolacyjności cieplnej:
dotyczy bramy o wymiarach 2200 x 2180 mm
wbudowana brama U = 2,9 W/(m²·K)

Wersja ze szeroką ramą płyty drzwiowej

Wysokość mocowania klamki: 1050 mm

drzwi otwierane na zewnątrz
164strona

zewnętrzna

strona
wewnętrzna 52.5

Zamki i okucia do bram obsługiwanych ręcznie

• Komplet klamek z owalnymi rozetami, w kolorze naturalnego 
aluminium (F1), przystosowany pod wkładkę patentową

• Zamek z wkładką patentową, brama i drzwi zamykane jednakowym  
lub różnym wzorem klucza

• 3 zawiasy na każde skrzydło bramy w kolorze naturalnego aluminium
• Zasuwa bramy (ryglowanie skrzydła stałego) ocynkowana
• Blokada bramy z hakiem i odbojnikiem sprężynowym,  

w kolorze srebrnym

Zasuwa bramy 
(standardowo)

Blokada bramy, skok 60 mm
(standardowo)

Wersję okuć można wybrać za dodatkową opłatą (patrz strona 382).

Garażowe bramy skrzydłowe DFT 42
2-skrzydłowe bramy garażowe z ościeżnicą blokową i ramą płyty bramy z profili aluminiowych  
wypełnienie bramy segmentami stalowymi o grubości 42 mm

Opis produktu

NOWOŚĆ



Cennik (PL) 01-19 A 377

Ga
ra

żo
w

e 
br

am
y 

sk
rz

yd
ło

w
e

DF
T 

42

Pokrycie powierzchni zewnętrznej

Wersja Woodgrain i Silkgrain  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej
Rama płyty bramy i ościeżnica
wewnątrz i na zewnątrz malowane w kolorze wypełnienia bramy

Wypełnienie skrzydła bramy
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,  
pokryte obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej.
wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• standardowo w kolorze białym, na bazie RAL 9016
• w kolorach preferowanych, na bazie palety RAL CLASSIC

RAL 1015 jasna kość słoniowa RAL 7035 jasnoszary
RAL 3003 czerwony RAL 7040 szary
RAL 5011 granatowy RAL 8001 ochra
RAL 5014 gołębi RAL 8003 brązowy
RAL 6005 ciemnozielony RAL 8028 brązowy
RAL 6009 zielony RAL 9006 białe aluminium
RAL 7016 antracytowy RAL 9007 szare aluminium
RAL 7030 szary

• w dowolnym kolorze RAL, na bazie palety kolorów RAL CLASSIC 
• w kolorze Hörmann CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym)
• kolory specjalne na zapytanie 

(inne systemy kolorów, np. NCS lub DB oraz kolor 8077)
Brak możliwości dostarczenia bram w kolorze RAL 4006, 4007 i 9021
oraz w kolorach z efektem perłowym i refleksyjnym.

Wersja Sandgrain  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej

Rama płyty bramy i ościeżnica
wewnątrz i na zewnątrz w kolorze wypełnienia bramy

Wypełnienie skrzydła bramy
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,  
pokryte obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej.
wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• standardowo w kolorze białym, na bazie RAL 9016
• w kolorach preferowanych, na bazie palety RAL CLASSIC

RAL 7016 antracytowy
RAL 8028 brązowy
RAL 9006 białe aluminium

Inne kolory preferowane i dowolne kolory RAL są niemożliwe!

Wskazówki dotyczące wykonania obustronnej  
powłoki z poliestrowej farby gruntującej

Istnieje możliwość wystąpienia widocznych różnic kolorystycznych  
ze względu na stosowanie różnych materiałów podstawowych, takich 
jak aluminium czy stal, przetłaczanie powierzchni oraz zróżnicowane 
procesy produkcyjne realizowane w różnych zakładach.  
Mimo stosowania zaawansowanej technologii lakierniczej nie można 
wykluczyć różnic w odcieniach kolorów, szczególnie w przypadku 
kolorów metalicznych, takich jak RAL 9006 i RAL 9007.

Wersja Duragrain  
ze strukturą dekoracyjną na zewnątrz

Rama płyty bramy i ościeżnica
wewnątrz i na zewnątrz pokryte warstwą gruntującej farby poliestrowej 
w kolorze wg palety RAL dopasowanym do powierzchni dekoracyjnej.

Wypełnienie skrzydła bramy
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej
  

wewnątrz:
• warstwa gruntującej farby poliestrowej,  

kolor białoszary na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• struktura dekoracyjna wykonana w technologii druku,  

pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym,  
wiernie oddająca charakter imitowanej powierzchni:
Bambus Rusty Oak
Beige Rusty Steel
Beton Sapeli
Burned Oak Sheffield
Cherry Teak
Fichte Used Look
Grigio Walnuss Kolonial
Grigio scuro WalnussTerra
Moca White brushed
Nature Oak White Oak
Noce Sorrento Balsamico Whiteoiled Oak
Noce Sorrento Nature Whitewashed Oak

Kolory dopasowane do wersji Duragrain
Ramy przeszklenia pokryte w kolorze dopasowanym do powierzchni 
dekoracyjnej.

Wersja Decograin 
z okleiną foliową z tworzywa sztucznego na zewnątrz

Rama płyty bramy i ościeżnica
wewnątrz i na zewnątrz okleina foliowa z tworzywa sztucznego 
Decograin
Wypełnienie skrzydła bramy
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,  
z zewnątrz okleina foliowa z tworzywa sztucznego Decograin,  
wewnątrz warstwa gruntująca farby poliestrowej.
wewnątrz:
• kolor białoszary, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• drewnopodobna okleina foliowa z tworzywa sztucznego, 

powierzchnia z wytłaczanym wzorem imitującym drewno.
Golden Oak: wzór dębu w kolorze średniego brązu,  

ze złotawym połyskiem
Dark Oak: wzór dębu w kolorze drewna orzechowego
Night Oak: wzór dębu w kolorze ciemnego brązu
Rosewood: okleina drewnopodobna w ciemnym,  

czerwono-brązowym kolorze
Winchester Oak: wzór dębu z sękami w kolorze naturalnym

• okleina foliowa z tworzywa sztucznego Titan Metallic CH 703

Garażowe bramy skrzydłowe DFT 42
2-skrzydłowe bramy garażowe z ościeżnicą blokową i ramą płyty bramy z profili aluminiowych  
wypełnienie bramy segmentami stalowymi o grubości 42 mm

Opis produktu
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Układ
Montaż w otworze
• otwierane na zewnątrz
• prawe

Montaż w otworze
• otwierane na zewnątrz
• lewe

RAMB

LDB GF

LDB

strona 
wewnętrzna

RAMB

LDB GF

LDB

strona 
wewnętrzna

GF skrzydło przechodnie
LDB szerokość światła przejścia
RAMB szerokość zewnętrzna ramy

Wymiary montażowe

Montaż w otworze Montaż w otworze
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RAMB = BMB = LMB – 20

LMB

164 68 10

LDB = RAMB – 136

6810
strona 

wewnętrzna

strona 
zewnętrzna

BMB szerokość zamówieniowa
BMH wysokość zamówieniowa
LDB szerokość światła przejścia
LDH wysokość światła przejścia
LMB szerokość otworu w świetle
LMH wysokość otworu w świetle
RAMB szerokość zewnętrzna ramy
RAMH wysokość zewnętrzna ramy

Wskazówka:
Posadzkę na zewnątrz przed garażem należy wykonać z zachowaniem poziomu lub z lekkim spadkiem, 
aby zagwarantować prawidłowe otwieranie 2-skrzydłowej bramy garażowej (tylko w wersji otwieranej  
na zewnątrz).

Garażowe bramy skrzydłowe DFT 42
2-skrzydłowe bramy garażowe z ościeżnicą blokową i ramą płyty bramy z profili aluminiowych  
wypełnienie bramy segmentami stalowymi o grubości 42 mm

Opis produktu
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Wymiary montażowe
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Ościeżnica blokowa

Wykonanie 
z przetłoczeniami

Montaż w otworze
brama otwierana  

na zewnątrz

1960 – 1979 468 1875

1050

4

1330

● ● ● ●
1960 – 2007 475 2375 ● ● ● ●
1960 – 2023 479 2875 ●
1960 – 2059 488 1955 ● ● ● ●
1960 – 2107 500 2000 ● ● ● ●
1960 – 2187 520 2080 ● ● ● ●
1960 – 2207 525 2625 ●
1960 – 2231 531 2125 ● ● ● ●
1960 – 2307 550 2205/2750 ● ● ● ●
1960 – 2355 562 2250 ● ● ● ●
2011 – 2447 468 1875

5

● ● ● ●
2039 – 2483 475 2375 ● ● ● ●
2055 – 2500 479 2875 ●
2091 – 2500 488 1955 ● ● ● ●
2139 – 2500 500 2000 ● ● ● ●
2219 – 2500 520 2080 ● ● ● ●
2239 – 2500 525 2625 ●
2263 – 2500 531 2125 ● ● ● ●
2339 – 2500 550 2205/2750 ● ● ● ●
2387 – 2500 562 2250 ● ● ● ●

 * Nie ma możliwości wykonania przy asymetrycznym podziale w skrzydle stałym.

Garażowe bramy skrzydłowe DFT 42
2-skrzydłowe bramy garażowe z ościeżnicą blokową i ramą płyty bramy z profili aluminiowych  
wypełnienie bramy segmentami stalowymi o grubości 42 mm

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego
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Opis produktu od strony 376

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 379.

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia S

Woodgrain

szer. × wys. na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor prefer.

Montaż w otworze (brama otwierana na zewnątrz)
od 1330 × 1960
do 1800 × 2250 7055 7844
do 2200 × 2100 7187 7976
do 3000 × 2500 8087 8876

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia M Przetłoczenia M Przetłoczenia M Przetłoczenia M

Woodgrain Sandgrain 1)  Silkgrain Decograin 2)

szer. × wys. na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor prefer.

na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor prefer.

na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor prefer.

na zewnątrz
okleina drewnopodobna /  

Titan Metallic CH 703
Montaż w otworze (brama otwierana na zewnątrz)

od 1330 × 1960
do 1800 × 2250 7055 7844 7321 8110 7549 8338 8243
do 2200 × 2100 7187 7976 7457 8246 7693 8482 8407
do 3000 × 2500 8087 8876 8392 9181 8660 9449 9458

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna tylko w kolorach preferowanych: RAL 7016 antracytowy, RAL 8028 brązowy i RAL 9006 białe aluminium. 
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe.

2) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  
Patrz opis produktu Decograin na stronie 377. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

Warstwa gruntująca farby poliestrowej
Rama z zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie skrzydła bramy z zewnątrz Dopłata

Kolory preferowane zł za m² 79
Dowolny kolor z palety RAL lub kolor CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym) zł za m² 131
Kolory specjalne zł za m² 263

Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za bramę 40

Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 382

Garażowe bramy skrzydłowe DFT 42
2-skrzydłowe bramy garażowe z ościeżnicą blokową i ramą płyty bramy z profili aluminiowych  
wypełnienie bramy segmentami stalowymi o grubości 42 mm

Zakres wymiarów bram z przetłoczeniami

NOWOŚĆ
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Opis produktu od strony 376

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 379.

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L

Woodgrain Sandgrain 1)  Silkgrain Decograin 2) Duragrain 3)

szer. × wys.
na zewnątrz

kolor 
biały

na zewnątrz
kolor 

preferowany

na zewnątrz
kolor 
biały

na zewnątrz
kolor 

preferowany

na zewnątrz
kolor 
biały

na zewnątrz
kolor 

preferowany

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic CH 703

na zewnątrz
nadruk 

dekoracyjny

Montaż w otworze (brama otwierana na zewnątrz)
od 1330 × 1960
do 1800 × 2250 7288 8077 7571 8360 7802 8591 8526 8526
do 2200 × 2100 7430 8219 7717 8506 7950 8739 8692 8692
do 3000 × 2500 8367 9156 8682 9471 8937 9726 9783 9783

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia D Przetłoczenia T

 Silkgrain   Silkgrain 

szer. × wys. na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor prefer.

na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor prefer.

Montaż w otworze (brama otwierana na zewnątrz)
od 1330 × 1960
do 1800 × 2250 7549 8338 7549 8338
do 2200 × 2100 7693 8482 7693 8482
do 3000 × 2500 8660 9449 8660 9449

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorach preferowanych: RAL 7016 antracytowy, RAL 8028 brązowy i RAL 9006 białe aluminium. 
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe.

2) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  
Patrz opis Decograin na stronie 377. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

3) Powierzchnia Duragrain ze strukturą dekoracyjną wykonaną w technologii druku, pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym.  
Patrz opis Duragrain na stronie 377. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej struktury dekoracyjnej!

// NOWOŚĆ

Warstwa gruntująca farby poliestrowej
Rama z zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie skrzydła bramy z zewnątrz Dopłata

Kolory preferowane zł za m² 79
Dowolny kolor z palety RAL lub kolor CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym) zł za m² 131
Kolory specjalne zł za m² 263

Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za bramę 40

Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 382

Garażowe bramy skrzydłowe DFT 42
2-skrzydłowe bramy garażowe z ościeżnicą blokową i ramą płyty bramy z profili aluminiowych  
wypełnienie bramy segmentami stalowymi o grubości 42 mm

Zakres wymiarów bram z przetłoczeniami
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Warstwa gruntująca farby poliestrowej do bram skrzydłowych
(do bram skrzydłowych z wypełnieniem ze stalowych segmentów bramy segmentowej)

Dopłata do wersji 
w kolorze białym Dopłata

Kolor preferowany
(patrz opis produktu)

wypełnienie skrzydła bramy z zewnątrz, rama z zewnątrz i wewnątrz  
w kolorze preferowanym zł za m² 79

RAL do wyboru lub CH 703
(patrz opis produktu)

wypełnienie skrzydła bramy z zewnątrz, rama z zewnątrz i wewnątrz  
w dowolnym kolorze z palety RAL lub kolorze CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym) zł za m² 131

Kolor specjalny
(patrz opis produktu)

wypełnienie skrzydła bramy z zewnątrz, rama z zewnątrz i wewnątrz  
w kolorze specjalnym zł za m² 263

Mocowanie ościeżnicy (opcjonalnie) Dopłata
Kątownik montażowy do ościeżnicy blokowej zł za zestaw 158

Okucia Dopłata
Komplet klamek, kształt wygięty / wygięty

Odlew aluminiowy w kolorze naturalnego aluminium (F1),  
przystosowany pod wkładkę patentową standardowo

Komplet okuć – klamka z gałką, kształt wygięty / wygięty
Odlew aluminiowy w kolorze naturalnego aluminium (F1),  
przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 475

Ręczne odryglowanie w ciągu dnia
Ręczne odryglowanie w ciągu dnia z blachą zaczepową zł za sztukę 119

Blokowy sygnalizator otwarcia (kontaktron)
Blokowy sygnalizator otwarcia (kontaktron) zł za sztukę 213

Zasuwa bramy zamykana na klucz

Zasuwa bramy z wkładką patentową do skrzydła stałego,
2 klucze, kaseta ze stali ocynkowanej galwanicznie,  
dźwignia z lekkiego metalu

zł za sztukę 221

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram skrzydłowych DFT 42

Dopłaty

NOWOŚĆ
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Mechanizmy blokujące do skrzydeł przejściowych i stałych Dopłata
Dolna blokada bramy Blokada bramy, skok 120 mm zł za zestaw 1076

Dolna blokada bramy Blokada bramy z hakiem i odbojnikiem sprężynowym, kolor srebrny zł za zestaw 1004

Górna blokada bramy 
(amortyzator)

Blokada bramy z funkcją hamowania:
• zapobiega odbijaniu skrzydła podczas zamykania i otwierania
• do bram o ciężarze skrzydła maksymalnie 100 kg
• blokowanie niezależnie od kąta otwarcia

Uwaga: 
• wymagany dodatkowy odbojnik
• maksymalny kąt otwarcia 125°

zł za zestaw 1190

390 - 590
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max. 125°

Okapnik Dopłata
Okapnik, aluminium eloksalowane zł za sztukę 195

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram skrzydłowych DFT 42

Dopłaty

NOWOŚĆ
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Wypełnienie skrzydła bramy w ramie aluminiowej (wydłużony czas realizacji) Dopłata
Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami bramie o wymiarach 1000 x 2125 mm. Bramy o innych wymiarach mogą różnić się od prezentowanych.

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D Przetłoczenia T

Eloksalowana, wysokość 300 – 562 m.
Ramy aluminiowe są standardowo eloksalowane, na życzenie istnieje możliwość wykonania ram aluminiowych na zewnątrz i wewnątrz  
w kolorze bramy skrzydłowej lub w kolorze RAL dopasowanym do powierzchni bramy skrzydłowej (z wyjątkiem listew mocujących).
Niemożliwe w dwóch dolnych segmentach wypełnienia skrzydeł bramy i w kombinacji z 3-punktowym ryglowaniem!

Do drzwi bocznych 
z przetłoczeniami profil normalny oraz:

Woodgrain/Sandgrain/Silkgrain/ 
Decograin/Duragrain

podwójna szyba z tworzywa sztucznego,  
przezroczysta / przezroczysta (S2), 26 mm zł za sztukę 290

podwójna szyba z tworzywa sztucznego,  
struktura kryształkowa / struktura kryształkowa (U2), 26 mm zł za sztukę 290

podwójna szyba z tworzywa sztucznego  
w kolorze szarym (A2), 26 mm zł za sztukę 312

podwójna szyba z tworzywa sztucznego  
w kolorze brązowym (B2), 26 mm zł za sztukę 312

podwójna szyba z tworzywa sztucznego  
w kolorze białym (opal) (M2), 26 mm zł za sztukę 312

podwójna szyba poliwęglanowa,  
przezroczysta / przezroczysta (C2), 26 mm zł za sztukę 387

podwójna płyta z żeberkami (S), 16 mm zł za sztukę 290
kratka rozciągana (SE), stal nierdzewna, przekrój wentylacyjny = 58 %  
(brak możliwości malowania)

zł za sztukę 365

blacha perforowana ze stali nierdzewnej (LB), przekrój wentylacyjny = 40 %
(brak możliwości malowania)

zł za sztukę 365

Ramy aluminiowe w kolorze drzwi Dopłata
Kolor ramy aluminiowej może odbiegać od koloru bramy skrzydłowej.
Kolor preferowany lub RAL 9016 wewnątrz i na zewnątrz (z wyjątkiem listew mocujących) zł za sztukę 79
Dowolny kolor z palety RAL  
lub kolor CH 703 wewnątrz i na zewnątrz (z wyjątkiem listew mocujących) zł za sztukę 131

Kolor specjalny wewnątrz i na zewnątrz (z wyjątkiem listew mocujących) zł za sztukę 263
Kolor dopasowany do powierzchni 
Decograin i Duragrain wewnątrz i na zewnątrz (z wyjątkiem listew mocujących) zł za sztukę 79

Przeszklenia
do garażowych bram skrzydłowych DFT 42 z przetłoczeniami

Dopłaty

NOWOŚĆ


