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.PßOPTUJKTPVOFLPOFďOÊ
Od malých klimatizačních jednotek až po těžká zařízení a od servisních lávek
k přechodům, Walraven to dokáže všechno - a ještě mnohem víc!







1PEQPSBKFEOPUFL

1PEQPSBUĒßLÝDI[BĤÎ[FOÎ

4FSWJTOÎMÃWLZTDIPEJØUĒ

Pro podporu běžně používaných
klimatizačních jednotek, ventilačních
jednotek a dalších zařízení společnost
Walraven vyvinula řadu standardizovaných,
předem sestavených a lehce upravitelných
řešení. Naši konstruktéři dokáží navrhnout
ideální konfiguraci podpůrného systému
pro bezpečnou únosnost, zahrnující
výpočty zatížení a větru na základě předem
sestavených sad BIS Yeti® a BIS RapidStrut®.

Tam, kde je rozložení zatížení kritické, my
nabízíme řešení schopná podepírat největší
a nejtěžší techniku. Díky inteligentnímu
inženýrství se zatížení rozloží způsobem,
který předchází riziku poškození.
Přizpůsobením specifikací konstrukce
střechy, jakož i požadavků specifických
pro stavbu a místo, našim systémům
BIS Yeti®, BIS Ursus, BIS RapidStrut® a MAXX
znamená, že můžeme nabídnout řešení
pro téměř každou situaci.

Nabízíme servisní lávky a schodiště na míru
pro bezpečný a snadný přístup do různých
částí střechy, stejně jako k zařízením
na střeše. Naše řešení umožňují provádět
kontroly, údržbu, čištění a další úkoly.
Naše neinvazivní montážní celky
a upevňovací lišty BIS RapidStrut® se snadno
a rychle instalují a umožňují bezpečnou
práci ve výškách.

,POTUSVLDFQSPTUĤFØOÎJOTUBMBDF*



















1ĤFDIPEZDIPEOÎLZ

1PEQPSBQPUSVCÎ

1PEQPSB7;5SP[WPEĮ

1PEQPSBLBCFMPWÝDIßMBCĮ

Řešení na míru a bez průniku
pomáhají maximalizovat
bezpečnost střechy a umožňují
pracovníkům údržby se snadno
pohybovat v oblastech
s překážkami, které vyžadují
přemostění. Patří mezi ně
potrubí a kabelové žlaby. Naše
řešení jsou vhodná
pro jakýkoli projekt a požadavky
na bezpečnost.

Řešení střešních podpěr potrubí
jsou vhodná pro všechny typy
a velikosti potrubí. Kombinací
montážních celků, systému
upevňovacích lišt a svorek
s povrchovou úpravou
BIS UltraProtect® 1000 jsme
schopni vytvořit podpěry,
které vyhovují vašim potřebám
a specifikacím střechy.

Naše řešení na podporu potrubí
jsou přizpůsobená všem
typům a velikostem potrubí
od malých až po velká a mohou
procházet prakticky ve všech
specifikovaných výškách
nad povrchem střechy. Naše
řešení jsou robustní a navržena
tak, že potrubí bezpečně stojí,
zatímco střešní membrána
zůstává neporušená.

Naše řešení opory kabelových
žlabů, včetně montážních
celků a upevňovacích prvků
RapidStrut® lišt, usnadňují
montáž a vyrovnání. Naše
nabídky na míru vyhovují
kabelovým žlabům různých šířek
a mohou být nakonfigurovány
téměř na libovolnou
požadovanou výšku
nad povrchem střechy.

XBMSBWFODPN

4ZTUÊNPWÊNZØMFOÎ
Výrobky, které to umí
#*4:FUJ¡1PEQĮSOÝTZTUÊN

#*4:FUJ¡1PEQĮSOÝTZTUÊNBTBEZSÃNĮ

BIS Yeti® 480 je modulární systém pro podepření instalací
na plochých střechách a dokonce i na lehce nakloněných střechách
(až do 7 °) bez prostupu střechou. Robustní podpěry BIS Yeti®
se používají v kombinaci s upevňovací lištou BIS RapidStrut®. Pomocí
volitelných zátěžových bloků se může přidat zátěž navíc pro ještě
větší stabilitu konstrukce. Systém BIS Yeti® 480 umožňuje vertikální
i horizontální použití a je vybaven protiskluzovou antivibrační
podložkou, která zabraňuje poškození střešní membrány a tím
minimalizuje riziko průsaku. BIS Yeti® 480 je vysoce nastavitelná,
s adaptérem otočným o 360°, který umožňuje přesné polohování.

BIS Yeti® 335 je menší člen rodiny BIS Yeti® 480. Je navržen tak,
aby podepíral instalace na plochých střechách v kombinaci
s upevňovací lištou BIS RapidStrut®. Model BIS Yeti® 335, který je
k dispozici pro vertikální i horizontální použití, je dodáván
s adaptérem otočným o 360°, který umožňuje přesné polohování.
Dodává se také s protiskluzovou antivibrační podložkou, zabraňující
poškození střešní membrány. Tento výrobek také nabízí širokou
škálu standardizovaných řešení, která se snadno instalují,
s předmontovanými sadami vhodnými pro podporu nejběžnějších
typů klimatizačních jednotek, ventilačních jednotek a dalších.

*OPWBUJWOÎBNVMUJGVOLďOÎ
+F[BKJØUĒOBOFQPSVØFOPTUTUĤFDIZ

1SPWØFDIOZCĒßOÊBQMJLBDF
4UBOEBSEJ[PWBOÃĤFØFOÎ

,POTUSVLDFQSPTUĤFØOÎJOTUBMBDF*

."99

/PWÝ
#*4:FUJ¡
'MFYJCJMOÎBTQPMFIMJWÝ[ÃLMBEQSPMFILÊ
JOTUBMBDFOBTUĤFDIÃDI

7FEMFTZTUÊNV#*43BQJE4USVU¡OBCÎ[Î
GJSNB8BMSBWFONPEVMÃSOÎ PEPMOÝ
OPTOÝSÃNPWÝQPEQĮSOÝTZTUÊN LUFSÝ
KFWIPEOÝQSPWFOLPWOÎBQMJLBDF 
WďFUOĒTUĤFØOÎDIJOTUBMBDÎ4ZTUÊNZ
.BYYNPIPVCÝUEPEÃOZQMOĒ
QĤFEFNTNPOUPWBOÊOFCPWEÎMFDI 
DPßVNPßğVKFTOBEOPVQĤFQSBWV
OBNÎTUP
7ZTPDFLWBMJUOÎLPNQPOFOUZKTPVWZSPCFOZ
[ßÃSPWĒ[JOLPWBOÊPDFMJBTZTUÊNOFWZßBEVKFTWBĤPWÃOÎ
BWSUÃOÎ5ÎNTF[BCSÃOÎQPUFODJÃMOÎNVQPØLP[FOÎ
LPOTUSVLDFBØFUĤÎTFďBTJOÃLMBEZ

#*46STVT'PPU1PEQĮSOÝTZTUÊN

#*43BQJE4USVU¡TZTUÊNVQFWğPWBDÎDIMJØU

BIS Ursus je navržen tak, aby podpíral malé lineární potrubní
systémy, potrubní kanály, kabelové žlaby. Je ideální pro instalace
klimatizací, chodníků a podobně na plochých střechách. BIS Ursus
Foot podpůrný systém je vyroben z UV odolného vulkanizovaného
kaučuku a obsahuje upevňovací lištu BIS RapidStrut® s povrchovou
úpravou BIS UltraProtect® 1000. Tím se systém snadno kombinuje
s kompletním systémem upevňovacích lišt BIS RapidStrut® a šetří tak
čas. BIS Ursus je stejně robustní systém, který neproniká vodotěsnou
membránou střechy, což znamená menší riziko možného poškození
nebo průsaku.

systém se skládá z různých profilů lišt a rozsáhlého sortimentu
příslušenství, jako jsou kluzné matice, posuvné svorníky, výkyvné
držáky, různé lištové spojky. Příslušenství je předmontováno
a dodáno "připraveno k použití" na stavbě. Plastová pružina
umožňuje snadné upevnění kluzné matice do lišty a nastavení lze
provést během několika sekund. BIS RapidStrut® se tak jednoduše
používá, že lze ušetřit až 40% času montáže! Navíc výrobky nabízené
v kombinaci s našimi podpůrnými systémy mají povrchovou úpravu
BIS UltraProtect® 1000 s vysokou odolností proti korozi. Ideální pro
venkovní aplikace.

1SPMJOFÃSOÎJOTUBMBďOÎTZTUÊNZ
7ďFUOĒMJØUZ

7MPßJU V[BNLOPVU IPUPWP
6ØFUĤÎBßďBTVNPOUÃßF

XBMSBWFODPN

#*46MUSB1SPUFDU¡
0QUJNÃMOÎPDISBOB
Všechny aplikované povrchové úpravy
bez námahy vydrží zkoušku v solné mlze
nejméně 1000 hodin*
Vhodné pro korozivní prostředí (C1-C4
v souladu s normou ISO 12944-2)

-FQØÎOFßßÃSPWÊ[JOLPWÃOÎ

%PQMğLPWÝTZTUÊN

Vyšší odolnost proti korozi: 1000 hodin*
versus 300 - 600 hodin (s tloušťkou
vrstvy 50 - 80 μm)
Závitové výrobky jsou také dobře chráněny
Výrobky působí hladce a zároveň vizuálně
přitažlivě

Výrobky systému BIS UltraProtect® 1000
se skvěle kombinují
Lze také kombinovat s pozinkovanými,
pre-galvanizovanými nebo žárově
pozinkovanými produkty

* Až do vzniku maximálně 5% červené rzi.

%ĮLB[QPIPEJOÃDI[LPVØLZWTPMOÊNM[F
IPEJO

.BYIPEJO

IPEJO
1P[JOLPWBOÊ

ÂÃSPWĒQP[JOLPWBOÊ

#*46MUSB1SPUFDU¡

,POTUSVLDFQSPTUĤFØOÎJOTUBMBDF*

0EPMOPTUQSPUJLPSP[J
C1 - C4 / ISO 12944-2
;LPVØLBTPMOPVNMIPV
1000 hodin / ISO 9227
%PQMğLPWÝTZTUÊN
Perfektní kombinování
s ostatními výrobky

XBMSBWFODPN
walraven.com

,POTUSVLDFQSPTUĤFØOÎJOTUBMBDF
7BØFWÝ[WB OBØFĤFØFOÎ

Každý projekt přichází s vlastními stavebními

$PWÎD 

požadavky a úkoly. U střešních instalací tomu není

0EWÝWPKFLFLPOTUSVLďOÎQPEQPĤFOBTUBWCĒ
Vedle řešení, která vyvíjíme, nabízí společnost Walraven také širokou
škálu služeb technické podpory k řešení stavebních problémů
od fáze návrhu až po podporu na stavbě. Jsme s vámi, abychom vás
podpořili v průběhu celého projektu.

jinak. Dnešní ploché střechy musí nést stále větší
množství lehké a těžké techniky, zatímco montážní
podpěry musí být trvanlivé a musí zachovat střešní
membrány neporušené. Nabízená řešení by
v ideálním případě měla být vysoce přizpůsobitelná

/BØFPECPSOPTUKFWÃNLEJTQP[JDJ
Na základě vašich individuálních požadavků vám naši technici
poskytnou komplexní návrh včetně podrobného výpočtu zatížení
a větru, výkresů v AutoCADu a seznamů dílů. To všechno vám život
trochu usnadní.

a časově úsporná, aby pomohla řešit problémy jako
jsou náklady na pracovní sílu a omezená dostupnost
jeřábu. Důležité je také zvážit odolnost proti větru
a dodržování nejnovějších bezpečnostních předpisů.

;ÃWĒSFN
EĮWPEZQSPWPMCV8BMSBWFO

+BLNĮßFNFQPNPDJ
Možná nebudete schopni sami vyřešit některé z těchto úkolů
týkajících se střech a tady nastupuje Walraven. Rozsáhlá řada
upevňovacích profilů a montážních celků vytváří univerzální systém
se snadnou instalací pro ploché a lehce nakloněné střechy.
Od malých klimatizačních jednotek až po těžká zařízení
a od servisních lávek k přechodům, Walraven to dokáže všechno a ještě mnohem víc!
Naše řešení jsou nejen časově a cenově úsporná, ale jsou také
nepropustná, takže střešní membrána zůstává neporušená a snižuje
se riziko průsaku. Modulární komponenty upevňovacích lišt mohou
být použity pro téměř jakýkoliv druh střešního zařízení a mohou
být v případě potřeby snadno roztaženy nebo upraveny. Navíc
naše montážní lišty, spojky a šroubové spoje BIS RapidStrut® mají
povrchovou úpravu BIS UltraProtect® 1000, což zajišťuje vynikající
ochranu proti korozi. Montážní celky dále snižují přenos zvuku a jsou
odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření.

6OJWFS[ÃMOÎĤFØFOÎ Náš plně modulární systém umožňuje
dodávat celou řadu řešení pro ploché a lehce nakloněné
střechy s využitím časově a cenově úsporných komponent.
%MPVIÃßJWPUOPTUNaše robustní, lehká a nepropustná řešení
brání poškození střechy a jsou vhodná pro korozivní prostředí
(C1-C4 podle normy ISO 12944-2).
5FDIOJDLÃPECPSOPTUVedle našich řešení nabízíme
komplexní technickou podporu, která vás provede celým
projektem.

8BMSBWFO WÃØQPEQĮSOÝQBSUOFS
QSPTUĤFDIZ

7ÎDFFJOGPSNBDÎÎOBBXBMSBWFODPND[TUSFDIZ

#*4:FUJ¡B#*4:FUJ¡
$FSUJGJLBDFOBÙUMVNIMVLV
4(#BVBLVTUJL

#*4:FUJ¡B#*4:FUJ¡
PEPMOÊWĮďJ67[ÃĤFOÎQPEMF
*40

#*4:FUJ¡

#*4:FUJ¡

#*46STVT

XBMSBWFODPN

,POTUSVLDFQSPTUĤFØOÎJOTUBMBDF*

1ĤFIMFEWÝSPCLĮ
QSPNPOUÃßWFOUJMBďOÎDIBLMJNBUJ[BďOÎDI[BĤÎ[FOÎTNPOUÃßOÎNJMJØUBNJ4USVU
#*4:FUJ¡4ZTUÊNQPEQPSZ(TPUPďOÝNMJØUPWÝNBEBQUÊSFN, M[FLPNQFO[PWBUTLMPOTUĤFDIZBßEP)
3P[NĒS
1PQJT
QSPMJØUV

'B [ /

7ÝSď

480 x 480 mm

VertikÃlOÎ
TQSPUJTLMV[PWPVBOUJWJCSBďOÎQPEMPßLPV

41x41|41x51

20000

67685001

480 x 480 mm

HorizontÃlOÎ
TQSPUJTLMV[PWPVBOUJWJCSBďOÎQPEMPßLPV

41x21 - 41x82

20000

67685101

#*4:FUJ¡;ÃUĒßPWÝCMPL
3P[NĒS
7J[
BQMJLBDF

QSPWÝSPCFL

7ÃIB

7ÝSď

BIS Yeti® 480

100 x 380 x 110 mm

8 kg

67685401

#*4:FUJ¡)TBEB
3P[NĒS

4BEBTFTLMÃEÃ[

'B [ /

2 x BIS Yeti® 480 vertikÃlOÎ (WďQSPUJTLMV[PWÊBOUJWJCSBďOÎ
QPEMPßLZ); 4 x BIS Strut 4QPKLB90°; 8 x ØSPVCBYNBUJDF

480 x 480 mm
.POUMJØUBOFOÎTPVďÃTUÎ

20000

#*4:FUJ¡5SJQMFYQPEMPßLB
0CMBTUQPVßJUÎ

7ÝSď
67685301

7ÝSď

UĤÎWSTUWÃQPEMPßLBQSPWZUWPĤFOÎTFQBSBďOÎWSTUWZNF[J BIS Yeti® 480 BPVCTUĤFØOÎGÓMJÎ

#*4:FUJ¡4ZTUÊNQPEQPSZ(Wď360° PUPďOÊIPMJØUPWÊIPBEBQUÊSV)
3P[NĒS
1PQJT

QSPMJØUV

'B [ /

4QSPUJTLMV[PWPVBOUJWJCSBďOÎQPEMPßLPV WIPEOÊ
41x41|41x51
QSPWFSUJLÃMOÎJIPSJ[POUÃMOÎJOTUBMBDF

335 x 335 mm

20000

67685405

7ÝSď
67685201

#*4:FUJ¡,MPVCPWÝTQPK #61
QSPWZSPWOÃOÎ
TLMPOV
TUĤFDIZ
BßEP 4°

# (mm)

) (mm)
70

I (mm)
228

C (mm)
125

T (mm)
42

7ÝSď
4

67685414

#*4:FUJ¡)TBEB
3P[NĒS

4BEBTFTLMÃEÃ[
2 x BIS Yeti® 335 (WďBOUJWJCSBďOÎQPEMPßLZ); 4x BIS Strut
4QPKLB 90°; 8 x ØFTUJISBOOÝØSPVCBYNBUJDF

335 x 335 mm
.POUMJØUBOFOÎTPVďÃTUÎ

'B [ /
20000

7ÝSď
67685302

#*4:FUJ¡4BEBQSP7;5QPUSVCÎ #61
- (mm)

# (mm)

1000

1000

#*4:FUJ¡4BEBQSP7;5QPUSVCÎ #61 TFTLMÃEÃ[
2 x BIS Yeti® 335 (WďBOUJWJCSBďOÎQPEMPßLZ) ; 3 x 1,0 m NPOUMJØUZ41x41x2,0
mm; 2 x BIS Yeti® ,MPVCPWÝTQPK; 2x BIS Strut4QPKLB 90° 2D;
10 x (VNPWÝQSPGJM 50 mm; WďLPODPWÝDIVDQÃWFLBTQPKPWBDÎIPNBUFSJÃMV

7ÝSď

67685310

XBMSBWFODPN

1ĤFIMFEWÝSPCLĮ
1PLSBďPWÃOÎ
#*4:FUJ¡1PEQĮSOÃTBEB #61
3P[NĒS

4BEBQSP[BĤÎ[FOÎTFTLMÃEÃ[

1500 x 1000 mm

'B [ /

4 x BIS Yeti® 335 (WďBOUJWJCSBďOÎQPEMPßLZ) ; 2 x 1,5 m
NPOUÃßOÎMJØUZ DS 5 TQĤFENPOUPWBOÝNJWFSUMJØUBNJ
(0,5 m) QSP[BTVOVUÎEP Yeti® 335 BEBQUÊSV; 2 x 1 m
NPOUÃßOÎMJØUZDS 5; WďTQPKPWBDÎIPNBUFSJÃMV

1500

#*4:FUJ¡5SJQMFYQPEMPßLB
0CMBTUQPVßJUÎ

7ÝSď

67685501

7ÝSď

UĤÎWSTUWÃQPEMPßLBQSPWZUWPĤFOÎTFQBSBďOÎWSTUWZNF[J BIS Yeti® 335 B PVCTUĤFØOÎGÓMJJ

67685403

#*4:FUJ¡4ZTUÊNQPEQPSZ
3P[NĒS
280 x 280 mm

1PQJT

QSPMJØUV

4QSPUJTLMV[PWPVBOUJWJCSBďOÎ
QPEMPßLPV WIPEOÊQSPTWJTMÊJOTUBMBDF

41x41

'B [ /
12500

7ÝSď
67685280

#*4:FUJ¡)TBEB
3P[NĒS
280 x 280 mm
.POUMJØUBOFOÎTPVďÃTUÎ

4BEBTFTLMÃEÃ[

'B [ /

2 x BIS Yeti® 280 (WďBOUJWJCSBďOÎQPEMPßLZ) ; 4x BIS Strut
4QPKLB 90°; 8 x ØFTUJISBOOÊØSPVCZBYNBUJDF

12500

7ÝSď
67685303

#*4:FUJ¡4ZTUÊNQPEQPSZ
3P[NĒS

1PQJT

QSPMJØUV
4QSPUJTLMV[PWPVBOUJWJCSBďOÎ
QPEMPßLPV WIPEOÊQSPWFSUJLÃMOÎ
BIPSJ[POUÃMOÎJOTUBMBDF

130 x 130 mm

41x21 - 41x82

'B [ /
2500

7ÝSď
67685130

#*4:FUJ¡1PEQĮSOÃTBEB #61
3P[NĒS

1000 x 600 mm

4BEBTFTLMÃEÃ[
4 x BIS Yeti® 130 (WďBOUJWJCSBďOÎQPEMPßLZ); 2 x 1,0 m NPOUMJØUZ
41x21; 2 x 0,6 m NPOUMJØUZ 41x21;
4 x 0,4 m NPOUMJØUZ 41x21; WďWFØLFSÊIPTQPKNBUFSJÃMV

'B [ /

1500

7ÝSď

67685532

#*4:FUJ¡/BTUBWPWBDÎTBEB #61
3P[NĒS
1000 x 600 mm

1PQJT

3P[ØJĤVKÎDÎTBEBQSPBIS Yeti® 130 1PEQĮSOPVTBEV
QSPNPOUÃß[ÃUĒßPWÝDICMPLĮOFCP[ÃDIZUOÝDIOÃEPC

'B [ /
1500

7ÝSď
67685522

XBMSBWFODPN

,POTUSVLDFQSPTUĤFØOÎJOTUBMBDF*

1ĤFIMFEWÝSPCLĮ
1PLSBďPWÃOÎ
#*4:FUJ¡4BEBQSPLBCFMPWÊUSBTZ #61
3P[NĒS
#*4:FUJ¡4BEBQSPLBCFMPWÊUSBTZPCTBIVKF

'B [ /

7ÝSď

®

400 x 400 mm

6 x BIS Yeti 130 (WďBOUJWJCSBďOÎQPEMPßLZ); 9 x 0,4 m
NPOUMJØUZ 41x21; 6 x BIS RapidStrut® 90° 4QPKLB;6 x BIS
Strut ,PODPWÊVDQÃWLZ

1500

67685534

#*46STVT'PPU4ZTUÊNQPEQPSZ #61
3P[NĒS

5ZQ

'B [ /

7ÝSď

250 x 130 x 50 mm

HorizontÃlOÎ, Wď. NPOUMJØUZ 41 x 21

1000

67687250

400 x 130 x 50 mm

HorizontÃlOÎ, WďNPOUMJØUZ41 x 21

2000

67687400

600 x 200 x 50 mm

HorizontÃlOÎ, Wď. NPOUMJØUZ 41 x 21

3000

67687601

5FDIOJDLÊJOGPSNBDFBTFSWJT
#*4:FUJ¡
#*4:FUJ¡
#*4:FUJ¡
#*4:FUJ¡
#*46STVT #*46STVT #*46STVT
4ZTUÊNQPEQPSZ 4ZTUÊNQPEQPSZ 4ZTUÊNQPEQPSZ 4ZTUÊNQPEQPSZ 4ZTUÊNQPEQPSZ 4ZTUÊNQPEQPSZ 4ZTUÊNQPEQPSZ
'B[ (N)*

20000

20000

12500

2500

3000

2000

1000

" (m2)**

0,213

0,107

0,074

0,015

0,064

0,030

0,019

* Faz (N) PEQPWÎEÃNBYJNÃMOÎNVQPWPMFOÊNV[BUÎßFOÎWÝSPCLV
*OGPSNBDFPNBYJNÃMOÎNQĤÎQVTUOÊN[BUÎßFOÎTUĤFDIZ[ÎTLÃUFVPEQPWĒEOÊIPPECPSOÊIPQSPKFLUBOUB
** 1MPDIBQĤFOÃØFKÎDÎ[BUÎßFOÎOBTUĤFØOÎQBULV

%BMØÎJOGPSNBDFBWÝSPCLZ[FTZTUÊNVOBQMPDIÊTUĤFDIZOBMF[OFUFOBXFCPWÊTUSÃODFXBMSBWFODPND[TUSFDIZ

#*4:FUJ¡4ZTUÊNQPEQPSZ
0QUJNBMJ[PWBOÊ
SP[MPßFOÎ[ÃUĒßF

"EBQUÊSOBNPOUÃßOÎMJØUVPUPďOÝP
BQSPWZSPWOÃOÎTLMPOVTUĤFDIZBßP

0EPMOÊWĮďJ67[ÃĤFOÎ
*40

4OÎßFOÎIMVLVBßPEC "
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XBMSBWFODPN

Chtěli byste zjistit více o kterémkoliv z řešení popsaných v této brožuře? Nebo byste si rádi prodiskutovali, jak bychom Vám
mohli pomoci najít to nejlepší možné řešení pro Váš projekt? Spojte se s námi hned teď!

ĵFTLÃSFQVCMJLB
4MPWFOTLÃSFQVCMJLB

8BMSBWFOTSP
Bezděčín 88
293 01 Mladá Boleslav (CZ)
Tel. +420 326 724 009
Fax +420 326 737 391
prodej.cz@walraven.com
8BMSBWFO(SPVQ
Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
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