
R A P O R T

72

S
tropy pełnią też inne funkcje – są
przegrodami akustycznymi między
piętrami. Te, które oddzielają po-

mieszczenia ogrzewane od nieogrzewa-
nych (np. strop nad piwnicą, garażem lub
nad ostatnią kondygnacją mieszkalną
w budynku z nieogrzewanym podda-
szem) muszą dodatkowo zapobiegać
ucieczce ciepła. W razie pożaru powinny
utrudnić rozprzestrzenianie się ognia na
sąsiednie kondygnacje. Wybór rodzaju
stropu leży po stronie projektanta, jednak
dobrze będzie jeżeli sami też będziemy
mieli wiedzę na ten temat.

STROPY BETONOWE

W budownictwie jednorodzinnym naj-
bardziej rozpowszechnione są stropy gę-

stożebrowe. Żebra są w nich rozmiesz-
czone co kilkadziesiąt centymetrów
– stąd ich nazwa.

Elementami nośnymi (przenoszącymi
obciążenie) są żelbetowe belki o rozstawie
nie przekraczającym 90 cm, najczęściej
jednak rozstaw żeber wynosi 40-60 cm.

Belki mogą być przygotowywane na bu-
dowie lub prefabrykowane. Najbardziej
rozpowszechnione są stropy z trwałymi
i sztywnymi elementami wypełniającymi.
Mogą to być pustaki ceramiczne, żwiro-
betonowe, żużlobetonowe, gruzobetono-
we, z betonu lekkiego, ze styropianu, gip-
sowe itp 1. 

Spotyka się też stropy gęstożebrowe bez
wypełnienia – wykonywane na budowie
w odpowiednich deskowaniach lub for-
mach. 

Górną częścią stropu gęstożebrowego
jest płyta betonowa wykonywana na bu-
dowie – tak zwany nadbeton. Zabezpiecza
on pustaki przed uszkodzeniem i jest
podkładem pod podłogę. Płyta ma gru-
bość 3-7 cm. Całkowita grubość stropu –
23-35 cm  – zależy od grubości płyty i wy-
sokości pustaków.

Ze względu na sposób wykonania
stropy gęstożebrowe dzielimy na mono-
lityczne – betonowane w całości na bu-
dowie oraz monolityczno-prefabryko-
wane – belki są przygotowywane u pro-
ducenta (ich długość jest dostosowana
do standardowych rozpiętości: 240, 300,
420, 480, 540, 600 cm).

Elementy stropu są stosunkowo lek-
kie (prefabrykowana belka dł. 6 m waży

80-90 kg, pustak – 11-18 kg), dzięki cze-
mu nie ma potrzeby używania specjalis-
tycznego sprzętu. W przypadku stropów
z żebrami wykonywanymi na budowie
konieczne jest deskowanie.

Teriva 2 – prefabrykowane żebra ma-
ją postać belek kratownicowych o rozpię-
tości 1,2-8 m. Ich zbrojenie jest zabetono-
wane w stopkach betonowych. Można za-
mówić belki o dowolnej długości i zbroje-
niu zgodnym z indywidualnym projektem
technicznym. Wypełnieniem tego rodzaju
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ffoott..  PPrreeffbbeett  ŚŚnniiaaddoowwoo

betonowe

i drewniane

Obciążenie stropu składa się z dwóch podstawo-

wych części: obciążenia stałego i  zmiennego.

OObbcciiąążżeenniiee  ssttaałłee to ciężar: 
n płyty lub belek stropowych, pustaków itp.;
n izolacji (cieplnej, akustycznej, przeciwwilgo-

ciowej);
n posadzki (terakota, posadzka drewniana itp.);
n więźby dachowej – w przypadku, gdy obciąża

ona strop nad najwyższą kondygnacją. 

Na oobbcciiąążżeenniiee  zzmmiieennnnee składają się: 
n obciążenie użytkowe: ciężar osób przebywają-

cych w pomieszczeniu oraz stojących w nim

sprzętów;
n ciężar ścianek działowych stojących na stro-

pie. 

Najcięższe są stropy żelbetowe, najlżejsze –

drewniane. 

Obciążenie zmienne oblicza się z dużym zapasem

bezpieczeństwa. Dzięki temu nie musimy się oba-

wiać ustawienia na podłodze w sypialni dużej sza-

fy, a w salonie – fortepianu.

IIllee  mmuussii  wwyyttrrzzyymmaaćć  ssttrroopp>>

Strop to jeden z najważ-

niejszych elementów

budynku. Przenosi

obciążenia na ściany

nośne, a z nich na fun-

damenty, musi więc być

odpowiednio wytrzymały.

Nie może się uginać,

a tym bardziej zawalić.

oopprraaccoowwaanniiee::  HHaannnnaa  CCzzeerrsskkaa
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W domach jedno-
rodzinnych najczęściej
stosuje się stropy żel-
betowe i drewniane



stropu są pustaki z betonu zwykłego lub
lekkiego (np. komórkowego). 

Fert 3 – zbrojenie żeber w tym stro-
pie jest zabetonowane w kształtkach cera-
micznych. Belki mają rozpiętość 2,7-6 m,
z gradacją co 30 cm. Wypełnieniem są pu-
staki ceramiczne.

Ceram 4 – są to stropy ze stalo-
wych belek kratownicowych zabetono-
wanych w ceramicznych kształtkach,
z wypełnieniem z pustaków ceramicz-
nych wykonywane na budowie. Produ-
kowane są belki o rozpiętości 2,4-7,2 m,
z gradacją co 30 cm. W stropach prze-
znaczonych do przenoszenia większych
obciążeń, w których wysokość żebra
musi być powiększona, na górnej po-
wierzchni pustaków układa się pasy
płyt styropianowych. 

Porotherm 5 – ma konstrukcję po-
dobną do stropów Fert i Ceram, ale inne
wymiary i kształt pustaków. Belki mają
rozpiętość 1,75-8,25 m.  

Ackerman 6 – jest to popularny
strop gęstożebrowy monolityczny, z wy-
pełnieniem z pustaków ceramicznych
Ackermana. Żebra mają rozstaw 31 cm.
Wysokość pustaków zależy od rozpiętości
stropu (im większa rozpiętość oraz obcią-
żenie stropu, tym wyższe pustaki) i wyno-
si 15, 18, 20 lub 22 cm. Strop ten betonu-
je się na budowie łącznie z górną płytą
o grubości 3 cm. 

STROPY PŁYTOWE

Są mniej popularne niż gęstożebrowe, ale
także często stosowane. Ze względu na kon-
strukcję rozróżnia się kilka ich rodzajów.

Płytowo-żebrowy – strop składa się
z płyty żelbetowej, belek głównych (pod-
ciągów) i prostopadłych do nich mniej-
szych belek (żeber) 7. Żebra opierają się
na ścianach i podciągach. Podciągi opie-
rają się tylko na słupach (układ szkieleto-
wy) lub na ścianach i słupach (układ mie-
szany). Jeżeli rozstaw ścian budynku nie
przekracza 6-8 m, podciągi nie są potrzeb-
ne i żebra opiera się od razu na ścianach.
Najczęściej mają one wówczas większy
przekrój (przede wszystkim wysokość),
ponieważ są bardziej obciążone. 

Stropy płytowo-żebrowe mogą być
monolityczne, czyli wykonywane na bu-
dowie  oraz częściowo prefabrykowane. 

Strop monolityczny ma bardzo dużą
sztywność. Ponieważ  elementy stropu (pły-
tę i belki) projektuje się indywidualnie dla
każdego budynku, stropy te, w przeciwień-
stwie do gęstożebrowych, mogą przenosić
nawet bardzo duże obciążenia. Mają też du-
żą odporność na działanie ognia – nawet
kilkugodzinnego pożaru. Ich wadą jest pra-
cochłonność wykonania (konieczne jest de-
skowanie i zbrojenie) i wiążący się z tym
długi cykl wykonawczy.

Strop częściowo prefabrykowany

jest znacznie mniej sztywny od monoli-
tycznego, ale dzięki znacznemu ograni-
czeniu ilości deskowań, mniejsza jest
pracochłonność i koszt jego wykonania.
Elementy prefabrykowane zwykle cha-
rakteryzują się wyższą jakością niż wy-
konywane bezpośrednio na budowie 8.
Musimy jednak liczyć się z konieczno-
ścią wynajęcia specjalistycznego sprzętu
do transportu i montażu stropu.

Ś C I A N Y  I  S T R O P Y R A P O R T
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Stropy gęstożebrowe montuje się ręcznie.
Do stropów płytowych potrzebny jest dźwig

Stropy płytowe mogą być wielokierunkowo

i krzyżowo zbrojone. Jeżeli szerokość i długość

płyty stropowej są zbliżone, stosuje się zzbbrroojjeenniiee

wwiieellookkiieerruunnkkoowwee. Płyty takie mogą mieć różne

kształty. Te o skomplikowanych kształtach i sposo-

bach podparcia oblicza się komputerowo, za po-

mocą specjalnych programów do obliczeń kon-

strukcji inżynierskich. 

Jednak najczęściej zbrojenie główne układa

się w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach

– takie płyty nazywamy kkrrzzyyżżoowwoo  zzbbrroojjoonnyymmii. Pły-

ty te opierają się na czterech lub trzech (płyty pro-

stokątne bądź kwadratowe) krawędziach. Podpo-

rami płyt mogą być ściany lub belki. 

JJaakkiiee  zzbbrroojjeenniiee,,
ttaakkii  kksszzttaałłtt>>

1 SSttrrooppyy  ggęęssttoożżeebbrroowwee  nnaajjcczzęęśścciieejj  wwyyppeełłnniiaa  ssiięę
eelleemmeennttaammii  cceerraammiicczznnyymmii::
wwyyżżeejj ––  ppuussttaakk  AAcckkeerrmmaannaa,,  ppoonniiżżeejj ––  ppuussttaakk
CCeerraamm ((ffoott..  CCeerrppooll  KKoozzłłoowwiiccee)) ��

2 SSttrroopp  TTeerriivvaa ��

3 SSttrroopp  FFeerrtt ��

4 SSttrroopp  ttyyppuu  CCeerraamm ��

5 SSttrroopp  PPoorrootthheerrmm
((rryyss..  WWiieenneerrbbeerrggeerr))  ��

6 SSttrroopp  AAcckkeerrmmaannaa ��

7 SSttrroopp  ppłłyyttoowwoo--żżeebbrroowwyy ��



R A P O R T

Szczególnym rodzajem są stropy pły-
towo-żebrowe z wypełnieniem ze styro-
pianu. Grubość płyty jest tu niewielka
(5-6 cm), a żebra nieduże (12x16,5 lub
12x22,5 cm) i gęsto rozstawione. Wypeł-
nieniem są pustaki styropianowe, które
pozostają w stropie (szalunek tracony). Są
jednocześnie dodatkową izolacją akus-
tyczną, a w stropach nad piwnicami i ga-
rażami – także cieplną. Taki strop jest lek-
ki, ale ze względu na niewielkie wymiary
żeber jego rozpiętość jest ograniczona do
ok. 6 m. Obciążenie użytkowe najczęściej
nie może  przekraczać 1,5 kN/m2.

Stropy z płyt kanałowych niesprę-

żonych. Są to stropy prefabrykowane wy-
konane z płyt z otworami (kanałami) bie-
gnącymi wzdłuż elementu. Dzięki otwo-
rom zmniejsza się zużycie materiału i ob-
niża się ciężar płyt. Płyty mają grubość
24 cm, średnicę otworu – 17,8-19,4 cm
i rozpiętość 2,4-6 m. Ich szerokość jest
dostosowana do wymiarów modularnych
90, 120 i 150 cm. Ponieważ płyty są cięż-
kie (płyta o rozpiętości 6 m waży 1,8-
2,6 t), przy montażu stropu konieczne jest
użycie ciężkiego, specjalistycznego sprzę-
tu. Jednak strop można obciążać bezpo-
średnio po zakończeniu montażu. 

Strop z płyt wielokanałowych sprężo-

nych 9. Zbrojenie zwykłe zostało tu zastą-
pione sprężonymi linami (każda składa się
z wielu drutów). Szerokość płyt wynosi
120 cm, grubość 26,5 cm, rozpiętość – od
6 do 12 m. Płyty sprężone, w przeciwień-

stwie do niesprężonych, mogą przenosić
duże obciążenia. Możliwe jest wykonanie
na budowie wycięć na przeprowadzenie in-
stalacji pionowych. Natomiast ewentualne
wycięcia podłużne, biegnące wzdłuż kana-
łów, wykonuje się w wytwórni.

Strop typu filigran – składa się z pre-
fabrykowanej płyty żelbetowej o grubości
5-7 cm oraz warstwy betonu wylewanego
na budowie -. Jej grubość zależy od roz-
piętości i planowanego obciążenia stropu.
Ta dodatkowa warstwa nie musi być zbro-
jona. 

Płyty mogą mieć rozpiętość do 12 m.
Możemy zamówić dowolne kształty płyt:
trójkątne, trapezowe, półkoliste. W pły-
tach można także przewidzieć wycięcia. 

STROPY DREWNIANE

Stropy drewniane są stosunkowo tanie
i łatwe w wykonaniu. Jednak dość znacz-
nie uginają się. Są też mniej trwałe i od-
porne na ogień od innych stropów oraz
gorzej usztywniają budynek.

Wykonuje się je zarówno w budyn-
kach jednorodzinnych drewnianych, jak
i murowanych.  

W stropach drewnianych elementami
przenoszącymi obciążenia są belki –
w postaci żeber lub podciągów. Drewno
powinno być sosnowe lub świerkowe.
W zależności od ich układu i wymiarów
rozróżniamy kilka typów stropów. 

Strop żebrowy – jest oparty na bel-
kach drewnianych o niewielkich wymia-
rach (żebrach) i rozstawie nie przekracza-

jącym 90 cm – najczęściej 30-60 cm !.
Żeby zmniejszyć obciążenie, żebra układa
się w kierunku mniejszej rozpiętości stro-
pu, opierając je na ścianach zewnętrznych
i wewnętrznych za pośrednictwem belek
podwalinowych. Najłatwiejsze do wyko-
nania, i z tego powodu najbardziej popu-
larne, są żebra o przekroju prostokątnym.
Wymiary przekrojów żeber są ustalane
przez projektanta budynku. Wykonuje się
je najczęściej z desek o grubości 3,2-5 cm
i odpowiednio dobranej wysokości. Żebra
o innych kształtach przekroju, np. dwute-
owe lub kratownicowe, są bardziej wy-
trzymałe, dzięki czemu mogą mieć mniej-
sze wymiary. 

Zależnie od potrzeb (decyzja należy
do projektanta) stosuje się stężenia
usztywniające strop, które zapobiegają
nadmiernym ugięciom i zwichrowaniu
belek.

Drewniane stropy żebrowe przenoszą
niewielkie obciążenia. 

Stropy belkowo-żebrowe – żebra są
podparte na większych belkach zwa-
nych podciągami @. Takie stropy stosu-
je się w sytuacji, gdy rozstaw ścian ma
być na tyle duży, że oparte na nich żebra
miałyby zbyt dużą rozpiętość (co mo-
głoby doprowadzić do nadmiernego
ugięcia stropu). Podciągi mogą być
drewniane lub stalowe. Podciągi drew-
niane mają przekroje prostokątne
(z jednej lub kilku zbitych desek) bądź
dwuteowe, zaś podciągi stalowe wyko-
nuje się najczęściej z dwuteowników
walcowanych. Oparcie żeber na podcią-
gach zwiększa grubość stropu. Żeby ją
zmniejszyć można zastosować inne roz-
wiązanie: zamiast opierać żebra na pod-
ciągach od góry, można je zamontować
między podciągami – podwiesić do nich
na stalowych wieszakach.

Strop belkowy – przy dużej rozpięto-
ści stropu i rozstawie belek jego wymiary
muszą być znacznie większe niż w stropie
żebrowym #. Belki mają najczęściej
kształt prostokątny i są wykonane z drew-
na litego lub klejonego.  

Drewno klejone wykonuje się z cien-
kich warstw drewna sklejanych w pod-
wyższonej temperaturze pod ciśnieniem.

ssttrrooppyy
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8 EElleemmeennttyy pprreeffaabbrryykkoowwaannee  mmaajjąą  sspprraawwddzzoonnąą
jjaakkoośśćć ((ffoott..  PPrreeffaabbeett  EEłłkk)) ��

9 DDzziięękkii  dduużżyymm  oottwwoorroomm ppłłyyttyy kkaannaałłoowwee  mmaajjąą
mmnniieejjsszząą  wwaaggęę ((ffoott..  PPrreeffaabbeett  BBiiaałłee  BBłłoottaa)) ��

nadbeton

płyta filigrankratownica

siatka płaska

zbrojenie górne

- SSttrroopp  ffiilliiggrraann ��

! DDrreewwnniiaannyy  ssttrroopp  żżeebbrroowwyy ��



Ma większą wytrzy-
małość niż drewno
lite, dlatego wyko-
nane z niego ele-
menty mogą mieć
mniejsze wymiary. n

Ś C I A N Y  I  S T R O P Y R A P O R T

SSttrrooppyy  ggęęssttoożżeebbrroowwee::

☺ łatwy transport i składowanie;

☺ niezbyt duża waga;

☺ łatwy montaż, bez ciężkiego sprzętu; 

� ograniczenie dopuszczalnego obciążenia;

� możliwość klawiszowania.

SSttrrooppyy  ppłłyyttoowwoo--żżeebbrroowwee  mmoonnoolliittyycczznnee::  

☺ możliwość przenoszenia dużych obciążeń;

☺ duża sztywność;

☺ duża odporność na działanie ognia;

� duża pracochłonność wykonania;

� sezonowość prac;

� długi cykl wykonawczy;

� widoczne od spodu żebra i podciągi.

SSttrrooppyy  ppłłyyttoowwoo--żżeebbrroowwee  pprreeffaabbrryykkoowwaannee::  

☺ mniejsza niż w przypadku stropów monolitycznych praco-

chłonność wykonania;

☺ lepsza jakość elementów;

☺ przyspieszenie prac;

☺ mniejszy koszt;

� mniejsza niż w przypadku stropów monolitycznych sztyw-

ność stropu;

� konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do

transportu i montażu elementów.

LLeekkkkiiee  ssttrrooppyy  ppłłyyttoowwoo--żżeebbrroowwee::  

☺ szybki montaż bez użycia dźwigu; 

☺ lekkość;

☺ niewielka grubość;

� ograniczenie obciążenia;

� ograniczenie rozpiętości.

SSttrrooppyy  zz  ppłłyytt  kkaannaałłoowwyycchh  nniieesspprręężżoonnyycchh::

☺ szybki montaż stropu; 

☺ możliwość obciążenia od razu po zakończeniu montażu;

☺ gładka powierzchnia sufitu;

� konieczność używania podczas montażu ciężkiego, spe-

cjalistycznego sprzętu;

� możliwość powstania zarysowań tynku na suficie w miej-

scach połączeń płyt.

SSttrrooppyy  zz  ppłłyytt  sspprręężżoonnyycchh::  

☺ możliwość przenoszenia dużych obciążeń;

☺ duża rozpiętość;

☺ możliwość wykonywania na budowie wycięć na przepro-

wadzenie instalacji pionowych;

� potrzebny dźwig;

� na suficie mogą powstać zarysowania.

SSttrrooppyy  ttyyppuu  ffiilliiggrraann::  

☺ dowolne obciążenie;

☺ możliwość zaprojektowania dowolnego kształtu i rozpię-

tości;

☺ łatwy montaż;

☺ możliwość zatopienia instalacji w warstwie betonu wyle-

wanego;

☺ gładka powierzchnia sufitu, nie wymagająca tynkowania;

� potrzebny ciężki sprzęt do montażu;

� wysoki koszt.

ZZaalleettyy  ii  wwaaddyy  ssttrrooppóóww
bbeettoonnoowwyycchh>>

@ SSttrroopp  bbeellkkoowwoo--żżeebbrroowwyy ��

# SSttrroopp  bbeellkkoowwyy ��
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FFiirrmmyy::

BBEETTAARRDD
071 315 20 09 www.betard.com.pl

CCEERRAABBUUDD
062 725 37 14 www.cb-cerabud.com.pl

CCEERRAAMMIIKKAA  BBUUDDOOWWLLAANNAA  LLEEWWKKOOWWOO
085 685 60 18 www.lewkowo.pl

CCEERRAAMMIIKKAA  HHAARRAASSIIUUKKII
015 879 16 04 www.harasiuki.com.pl

CCEERRPPOOLL--KKOOZZŁŁOOWWIICCEE
034 350 21 23 www.cerpol.com.pl

FF..CC..BB..  ––  WWAACCŁŁAAWW  JJOOPPEEKK
077 431 77 97 www.jopek.pl

FFIIRRMMAA  SSUUKKIIEENNNNIIKK
042 253 16 00 www.sukiennik.pl

KKEERRAAMMZZYYTTOONN
022 741 18 00 www.keramzyton.pl

KKRRAATTBBEETT
022 789 75 75 www.kratbet.pl

LLEEIIEERR
014 631 37 00 www.leier.pl

MMAARRKKOOWWIICCZZEE
084 685 16 00 www.markowicze.com.pl

PPCCBB  PPLLEECCEEWWIICCEE
022 862 43 89 www.plecewice.com.pl

PPRREEFFAABBEETT  BBIIAAŁŁEE  BBŁŁOOTTAA
052 320 36 06 www.prefabet-bb.com.pl

PPRREEFFAABBEETT  EEŁŁKK
087 610 62 71 www.prefabet.elk.com.pl

PPRREEFFAABBEETT  KKOOLLBBUUSSZZOOWWAA
017 227 39 70
www.prefabet-kolbuszowa.com.pl

TTEECCHHBBUUDD
012 630 23 44 www.techbud.com.pl

TTEERRMMAATT  SSYYSSTTEEMM
071 317 23 20 www.termat.pl

WWIIEENNEERRBBEERRGGEERR  CCEERRAAMMIIKKAA  BBUUDDOOWWLLAANNAA
022 514 21 00 www.wienerberger.pl

XXEELLLLAA  PPOOLLSSKKAA  ((YYTTOONNGG))
0801 122 227 www.xella.pl

ZZCCBB  HHAADDYYKKÓÓWWKKAA
017 227 11 55
www.hadykowka.rzeszow.pl

ssttrrooppyy  ggęęssttoożżeebbrroowwee
zastosowanie: domy murowane
maksymalna rozpiętość: do 8 m
waga: 200-300 kg/m2

mmaatteerriiaałłyy::  110000--112200  zzłł//mm22

rroobboocciizznnaa::  2200--3300  zzłł//mm22

ccaałłkkoowwiittyy  kkoosszztt::  112200--115500  zzłł//mm22

ssttrroopp  ttyyppuu  ffiilliiggrraann
zastosowanie: domy murowane,
nietypowe kształty
maksymalna rozpiętość: 12 m
waga: 200-250 kg/m2

mmaatteerriiaałłyy::  ookk..  112200  zzłł//mm22

rroobboocciizznnaa::  1100--1155  zzłł//mm22

ccaałłkkoowwiittyy  kkoosszztt::  113300--113355  zzłł//mm22

ssttrroopp  ddrreewwnniiaannyy  żżeebbrroowwyy
zastosowanie: domy drewniane,
domy murowane z nieużytkowym
poddaszem
maksymalna rozpiętość: do 6 m
waga: ok. 25 kg/m2

mmaatteerriiaałłyy::  5555--6600  zzłł//mm22

rroobboocciizznnaa::  1155--2200  zzłł//mm22

ccaałłkkoowwiittyy  kkoosszztt::  7700--8800  zzłł//mm22

ssttrroopp  ddrreewwnniiaannyy  bbeellkkoowwoo--żżeebbrroowwyy
zastosowanie: domy drewniane,
domy murowane z nieużytkowym
poddaszem
maksymalna rozpiętość: do 6 m
waga: ok. 25 kg/m2

mmaatteerriiaałłyy::  6600--6655  zzłł//mm22

rroobboocciizznnaa::  1155--2200  zzłł//mm22

ccaałłkkoowwiittyy  kkoosszztt::  7755--8855  zzłł//mm22

ssttrroopp  bbeellkkoowwyy
zastosowanie: domy drewniane,
domy murowane z nieużytkowym
poddaszem
maksymalna rozpiętość: do 6 m
waga: ok. 25 kg/m2

mmaatteerriiaałłyy::  6600--6655  zzłł//mm22

rroobboocciizznnaa::  1155--2200  zzłł//mm22

ccaałłkkoowwiittyy  kkoosszztt::  7755--8855  zzłł//mm22

ssttrroopp  kkaannaałłoowwyy
zastosowanie: domy murowane
maksymalna rozpiętość: do 8 m
waga: ok. 350 kg/m2

mmaatteerriiaałłyy::  8800--9900  zzłł//mm22

rroobboocciizznnaa::  ookk..  1100  zzłł//mm22

ccaałłkkoowwiittyy  kkoosszztt::  9900--110000  zzłł//mm22

IIllee  kkoosszzttuujjee  ssttrroopp  ddoo  ddoommuu??

ceny brutto


