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Instrukcja obsługi

Przed instalacją urządzenia oraz jego obsługą, prosimy o zapoznanie się z niniejszą 
Instrukcją.
Nasza gwarancja staje się nieważna w przypadku, gdy urządzenie zostanie nieprawidłowo 
podłączone, obsługiwane lub serwisowane, a także w przypadku dokonania modyfikacji 
urządzenia, bez wcześniejszego pozyskania naszej pisemnej zgody.

Projekt może być przedmiotem zmian!
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Osuszanie powietrza

Procesy zachodzące podczas osuszania powietrza wynikają z praw fizyki. Postaramy się, w 
sposób uproszczony, przybliżyć nieco te zjawiska.

Uwaga! Urządzenia te nie powinny być wykorzystywane do chłodzenia powietrza.

 Zastosowanie osuszacza

Pomimo stosowania w budownictwie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych, dobrej jakości 
okien i drzwi, czy nawet grubych, betonowych ścian, do wnętrza pomieszczenia zawsze 
przenika pewna ilość wilgoci.

Wysoki poziom wilgoci w pomieszczeniu utrzymuje się również zaraz po ukończeniu budowy. 
W zależności od stosowanych materiałów budowlanych, czas na osuszenie szacuje się na 
okres od 1 do 2 miesięcy, od zakończenia prac budowlanych.

Wilgoć powstała na skutek zalania pomieszczenia utrzymuje się bardzo długo. Przykładem 
problemów wynikających z utrzymywania się wilgoci w pomieszczeniu może być np. 
zawilgotnienie materiałów zgromadzonych w magazynie.

Osuszenie materiałów konstrukcyjnych polega na odparowaniu znajdującej się w nich wody i 
absorpcję jej przez otaczające powietrze. Zwiększa się zatem wilgotność powietrza, co 
ostatecznie prowadzi do korozji, pleśni, zgnilizny, łuszczenie się farby oraz innych 
niepotrzebnych szkód.
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Poniższy wykres przedstawia przykład szybkości korozji metalu przy różnych poziomach 
wilgotności powietrza.
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Jak widać szybkość korozji jest nieznaczna przy względnej wilgotności powietrza poniżej 
50%, przy wilgotności poniżej 40% praktycznie nie występuje. Jednak gdy wilgotność 
przekracza 60% proces korozji gwałtownie przyspiesza.Działanie wilgoci dotyczy także wielu 
innych materiałów, takich jak, opakowania proszków, drewna, urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych urządzeń.

Wilgoć oddziałuje również na inne materiały, takie jak np.: kartonowe opakowania, drewno, 
urządzenia elektryczne i elektroniczne, materiały proszkowe, itd.

Istnieją dwa podstawowe sposoby osuszania pomieszczeń:
1. przez ogrzewanie i dalszą wymianę powietrza -
powietrze w pomieszczeniu ogrzewane jest do momentu absorpcji wilgoci, która następnie 
oddawana jest do atmosfery; cała energia uwalniana w podczas tego procesu, również 
oddawana jest do atmosfery,
2. przez osuszanie powietrza w oparciu o zasadę kondensacji -
w zakresie zużycia energii, proces osuszania powietrza ma jedną zasadniczą zaletę: wydatek 
energii jest ograniczony ze względu na ograniczony pomieszczeniem zakres powietrza; 
mechaniczne uwolnienie ciepła podczas procesu osuszania jedynie nieznacznie podniesie 
temperaturę otoczenia.

Prawidłowo użytkowany osuszacz zużywa jedynie 25% energii, jaka byłaby potrzebna do 
„ogrzewania i wentylacji” tego samego pomieszczenia.
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  Wilgotność względna powietrza

Otaczające nas powietrze jest mieszaniną gazów, zawierającą również pewną ilość wody w 
postaci pary wodnej. Ta zawartość wody wyrażona jest w g na kg suchego powietrza 
(wilgotność względna powietrza).

3 o1m suchego powietrza, w temperaturze 20 C, waży około 1,2 kg. 

W zależności od temperatury, powietrze może wchłonąć ściśle określoną ilość pary wodnej. 
Jeśli ilość ta zostanie wchłonięta, powietrze staje się nasycone, a wilgotność względna 
wyniesie 100%.

Wilgotność względną rozumie się jako stosunek ciśnienia pary wodnej zawartej w powietrzu 
do ciśnienia powietrza nasyconego, w określonej temperaturze.

Zdolność powietrza do wchłaniania pary wodnej rośnie wraz ze wzrostem temperatury 
powietrza. Oznacza to, że wzrasta również maksymalna zawartość wody w tymże powietrzu.

 Kondensacja pary wodnej

Maksymalna ilość pary wodnej, jaka może zostać wchłonięta przez powietrze, wzrasta wraz z 
temperaturą, faktyczna zawartość pary wodnej pozostaje jednak niezmienna, obniża się 
zatem wilgotność względna powietrza.

I przeciwnie: gdy temperatura powietrza maleje, obniża się również maksymalna ilość pary 
wodnej, jaka przez to powietrze może zostać wchłonięta. Rzeczywista ilość pary wodnej nie 
zmienia się, rośnie zatem wilgotność względna powietrza.

Gdy temperatura powietrza spada, maleje też jego zdolność do absorpcji pary wodnej. 
Temperatura, przy której maksymalna ilość pary wodnej, jaka może zostać wchłonięta przez 
powietrze zrówna się z faktyczną zawartością pary w tymże powietrzu, nazywana jest 
temperaturą punktu rosy.

Gdy powietrze ochładzane jest do temperatury poniżej punktu rosy, faktyczna zawartość pary 
wodnej zrównuje się z jej maksymalną, możliwą zawartością. Para wodna zaczyna się 
skraplać, w ten sposób jest ona usuwana z powietrza.
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Zaparowane okno w zimie lub oszroniona butelka z zimnym napojem to typowe przykłady 
kondensacji.

Im większa jest temperatura punktu rosy, tym większa jest względna wilgotność powietrza.

Materiały budowlane mogą pochłaniać znaczne ilości wody, np.
 - cegła zwykła może wchłonąć 90-190 l/m3,
 - cegła wapienno-piaskowa może wchłonąć 180-270 l/m3,
 - ciężki beton może wchłonąć 140-190 l/m3.

Mokre materiały suszy się w następujący sposób:
 - wilgoć w materiale przemieszcza się od jego środka, w stronę powierzchni,
 - proces odparowywania zachodzi na powierzchni materiału, para wodna pochłaniani  
             jest przez otaczające go powietrze,
 - nasycone parą wodną powietrze trafia do osuszacza, gdzie oddaje wilgoć, po czym
   lekko podgrzane opuszcza urządzenie, aby ponownie absorbować wilgoć,
 - zawartość wilgoci w materiale w sposób ciągły się zmniejsza, materiał wysycha.

Strumień powietrza wewnątrz osuszacza, ochładzany jest na parowniku do temperatury 
poniżej punktu rosy. Para wodna skrapla się, a woda w postaci skroplin odprowadzana jest 
na zewnątrz urządzenia
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Evaporator Condenser
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               Ciepło kondensacji

Energia emitowana do otoczenia podczas procesu kondensacji składa się z:
 - ciepła uwolnionego na parowniku,
 - rzeczywistej energii elektrycznej,
 - ciepła uwolnionego podczas kondensacji pary wodnej.
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Gdy ciecz przechodzi w stan gazowy, energia przepływa w przeciwnym kierunku. Jest ona 
nazywana ciepłem parowania, nie powoduje jednak wzrostu temperatury otoczenia.

W procesie odwrotnym, przy zmianie stanu gazowego na ciekły, uwalniana energia nazywana 
jest energią kondensacji.

Ciepło generowane podczas procesu kondensacji, oraz procesu parowania, są identyczne. 
Dla wody jest to 2250kJ/kg (4.18kJ = 1kcal).

Pokazuje to, że podczas kondensacji, generowana jest stosunkowo duża ilość energii.

Czas konieczny do wysuszenia materiałów czy pomieszczeń nie zależy jedynie od mocy 
urządzenia. Bardzo istotne jest to, z jaką szybkością materiały te uwalniają zawartą w nich 
wilgoć.

Instrukcja bezpieczeństwa

Przed dostawą, urządzenia poddawane są kompleksowym testom jakościowym, 
wydajnościowym oraz testom bezpieczeństwa. 

Zagrożenie mogą jednak powstać, gdy:
- urządzenie będzie obsługiwane przez osoby nieprzeszkolone, nie znające zasad jego 
funkcjonowania,
- urządzenie będzie używane niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Należy zatem przestrzegać następujących zasad:
- nie instalować urządzenia w miejscu zagrożonym wybuchem,
- nie instalować urządzenia w miejscach, w których może mieć ono kontakt z ropą naftową, 
siarką, chlorem lub solą,
- zainstalować urządzenie w pozycji pionowej,
- nie czyścić urządzenia za pomocą strumienia wody,
- nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza,
- oczyścić przestrzeń (np. z nieczystości lub zbędnych przedmiotów) przed wlotem powietrza 
- nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów,
- nie przykrywać i nie przenosić urządzenia podczas jego pracy,
- zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie przewody elektryczne, które wychodzą z 
urządzenia,
- upewnić się, że wszystkie przewody spełniają wymagania dotyczące wydajności, długość i 
przeznaczenia,
- transportować urządzenie wyłącznie w pozycji pionowej,
- przed każdym transportem opróżnić pojemnik kondensatu,
- nie używać osuszacza do celów innych, niż te, do których został przeznaczony.

W sytuacji, gdy powyższe wymagania nie będą spełniane, przestają obowiązywać warunki 
gwarancji.

W przypadku niezbędnej do usunięcia wilgoci pochodzącej z innych źródeł niż wewnętrzne,
np. wentylacja powietrzem zewnętrznym, proces osuszania będzie dodatkowo dogrzewał
nawiewane powietrze.

Osuszając pomieszczenie lub przedmioty w nim umieszczone, mamy do czynienia
z obiegiem zamkniętym powietrza (recyrkulacją).
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 Wyłącznie osoby przeszkolone, posiadające wystarczającą wiedzę na temat 
działania osuszacza, mogą zostać dedykowane do obsługi urządzenia! 

Opis urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego, wszechstronnego i bezawaryjnego 
osuszania powietrza. Ze względu na swoje kompaktowe wymiary, że jest łatwe w transporcie 
oraz w obsłudze.

Urządzenie działa na zasadzie kondensacji. Wyposażone jest w zamknięty układ chłodzenia, 
cichy, niewymagający specjalnego serwisowania wentylator, oraz przewód zasilający z 
wtyczką. Wyposażone jest w zamknięty układ chłodzenia, cichy, niewymagający specjalnego 
serwisowania wentylator, oraz przewód zasilający z wtyczką. Panel sterowania wyposażony 
jest w wyświetlacz LCD wspomagający obsługę funkcjonalną urządzenia. 

Osuszacz posiada ponadto zautomatyzowany system sterowania, regulowany higrostat, 
zintegrowany system przelewowy oraz elastyczne przyłącze odprowadzania kondensatu. 
Wszystkie te elementy zapewniają bezpieczne i długotrwałe działanie urządzenia.

Osuszacz spełnia unijne wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Jest łatwe i 
bezpieczne w obsłudze.

Lokalizacja

Urządzenie instalowane jest w miejscach, w których suche powietrze jest niezbędne, aby nie 
dopuścić do powstania jakichkolwiek strat, np. finansowych, zdrowotnych, itd.

Najczęściej stosowane jest do osuszania:
 - wspólnie użytkowanych pomieszczeń,
 - sypialni,
 - łazienek,
 - umywalni,
 - kuchni,
 - pomieszczeń piwnicznych,
 - domków letniskowych.

Służy również do konserwacji suchego powietrza w:
 - magazynach,
 - archiwach,
 - laboratoriach,
 - łaźniach,
 - pralniach,
 - szatniach.
 
Funkcje

Osuszacz działa na zasadzie kondensacji.

Znajdujące się w otoczeniu wilgotne powietrze dostaje się do osuszacza przez wlot 
wentylacyjny. Przechodzi przez filtr, a następnie przez parownik i znajdujący się za nim 
skrapalcz. Na parowniku powietrze jest chłodzone do punktu poniżej rosy. Powstała para 
wodna skrapla się i gromadzi w przeznaczonym do tego zbiorniku kondensatu.
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Suche powietrze wyprowadzane jest na zewnątrz osuszacza, jego temperatura wynosi około 
o

5C powyżej temperatury w pomieszczeniu. Powietrze to miesza się powietrzem znajdującym 
się w otoczeniu. Ciągły przepływ powietrza przez osuszacz oraz ciągłe mieszanie się 
wysuszonego powietrza z powietrzem w otoczeniu, sprawia, że wilgotność względna 
stopniowo osiąga poziom wilgotności oczekiwanej.

W zależności od temperatury otoczenia oraz wilgotności względnej, woda kondensowana w 
osuszaczu może skraplać się do zbiornika w sposób ciągły lub fazowy (poprzez zintegrowane 
kanały spustowe).
Osuszacz zasygnalizuje zapełnienie pojemnika kondensatu potrójnym sygnałem 
dźwiękowym, który będzie powtarzany co 3 minuty, aż do momentu opróżnienia pojemnika. 
Na panelu wyświetlany będzie symbol E4.
Ponowne uruchomienie urządzenia nastąpi z 3 minutowym opóźnieniem.

W celu uniknięcia stałego kontrolowania poziomu zapełnienia pojemnika kondensatu, 
możliwe jest zainstalowanie przewodu, dzięki któremu, w sposób ciągły, kondensat będzie 
odprowadzany na zewnątrz.

Instalacja

- Urządzenie należy zainstalować w pozycji pionowej, w celu zapewnienia swobodnego 
odprowadzania skroplin do pojemnika kondensatu.
- Jeśli to możliwe, najlepiej byłoby zainstalować osuszacza w centrum pomieszczenia, aby 
zapewnić warunki do optymalnej cyrkulacji powietrza. 
- Osuszacz powinien zostać zainstalowany w odległości minimum 50 cm od ścian 
pomieszczenia.
- Należy zapewnić swobodne zasysanie powietrza w tylnej części osuszacza oraz jego 
swobodne odprowadzanie w części górnej.
- Osuszacz nie może zostać zainstalowany w pobliżu grzejnika, czy innego źródła ciepła.
- W celu uniknięcia napływu powietrza z innych pomieszczeń i z zewnątrz, osuszane 
pomieszczenie powinno być zamknięte (pozamykane drzwi i okna).

Fan

Dried air

Compressor

Moist air

Condensation
tray

Condenser

Evaporator

Outlet
drain port

Schemat działania osuszacza

osuszane powietrze

wentylator

odprowadzanie
skroplin 

parownik

skraplacz

wilgotne powietrze

zbiornik
kondensacyjny

sprężarka
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- Jeżeli urządzenie jest eksploatowane w zakurzonym lub zapylonym otoczeniu, konieczne 
jest zastosowanie odpowiednich środków związanych z technicznym zabezpieczeniem 
urządzenia oraz jego obsługą, zgodnie ze specjalnymi warunkami eksploatacji. 

- Istnieje możliwość zwiększenia ilości powietrza przepływającego przez osuszacz poprzez 
zainstalowanie go na wysokości około 1 m powyżej poziomu podłogi.
 

Ważne informacje o połączeniach elektrycznych 

- Instalacja elektryczna urządzenia powinna być zostać przeprowadzona zgodnie ze 
standardami DIN VDE 0100, część 704, dotyczącymi źródeł dostarczania prądu 
elektrycznego, wyposażonych w automaty ochrony sieci przed napięciem statycznym.
- W przypadku instalacji urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych (pralnie, piwnice), należy 
doposażyć je w wyłączniki chroniące sieć od napięcia statycznego.

Uruchomienie

Przed uruchomieniem osuszacza należy dokonać sprawdzenia otworów wlotu i wylotu 
powietrza, aby upewnić się, że nie znajdują się tam niepożądane przedmioty. Należy również 
sprawdzić czystość filtrów.
Należy przestrzegać następujących instrukcji:

Pozostałe zasady: 
- należy używać przewodów o odpowiedniej długości,
- przewody nie mogą być splątane lub skręcone,
- nie należy ciągnąć za przewód elektryczny,
- po uruchomieniu osuszacz działa w trybie automatycznym, dopóki zbiornik kondensatu nie 
będzie pełen,
- należy upewnić się, że zbiornik kondensatu został prawidłowo zainstalowany.

Nie zastosowanie się do powyższych zasad spowoduje brak możliwości prawidłowego 
działania osuszacza!
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Urządzenie wyposażone jest w układ zabezpieczający, który zapobiega uruchomieniu 
sprężarki podczas włączenia osuszacza natychmiast po jego uprzednim wyłączeniu. Aby 
zapobiec uszkodzeniu sprężarki zostanie ona uruchomiona po upływie 3 minut.

 Osuszacz może nie działać efektywnie w sytuacji, gdy temperatura w 
pomieszczeniu jest niższa niż 10 °C, a wilgotność względna spada poniżej 40%.

Budowa osuszacza

Panel sterowania i wyświetlacz LCD

290h model

kółeczka
wspomagające

transport  
przewód
zasilający

tylna
pokrywa

filtr powietrza

otwór
spustowy

filtr węglowy

otwór
wylotowy
powietrza

zbiornik

panel kontrolny

system TiO2

uchwyt

tryb: osuszanie 

tryb: suszenie rzeczy

zwiększenie

zmniejszenie

zegar (regulator czasu)

wskaźnik
temperatury / wilgotności

mała
prędkość

duża
prędkość

zegar

przycisk wyboru trybu

ON/OFF

 przycisk prędkości   

tryb: odszranianie

wskaźnik zegara
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Uruchomienie i obsługa

1) Włącz osuszacz za pomocą przycisku ON/OFF.
2) Za pomocą przycisku MODE CHOOSE wybierz właściwy tryb pracy osuszacza 

(sekwencja wyboru: Dehumidification - Clothes drying).
3) W trybie osuszanie, za pomocą przycisków UP oraz DOWN, określ oczekiwaną 

wilgotność powietrza (możliwy zakres: od 30% do 90%).
4) Za pomocą przycisku FAN SPEED CHOOSE wybierz odpowiednią prędkość pracy 

wentylatora (sekwencja wyboru: mała prędkość - duża prędkość).
5) W trybie pracy: Clothes drying, funkcje ustawiania poziomu wilgotności powietrza oraz 

prędkości pracy wentylatora są nieaktywne.
6) W celu ustawienia czasu wyłączania osuszacza należy skorzystać z przycisku TIMING 

SETTING (możliwy zakres: czas wyłączenia urządzenia może być ustawiony w skali 
od 30 minut do 12 godzin).

Obsługa i serwis

W celu zapewnienia długiego, bezawaryjnego działania osuszacza należy przestrzegać 
zasad jego prawidłowej obsługi oraz regularnie i terminowo przeprowadzać działania 
konserwacyjne.
Raz na rok należy dokonać kompleksowego wyczyszczenia urządzenia. Powinno ono zostać 
przeprowadzone również po każdym, dłuższym okresie, w którym urządzenie nie było 
uruchamiane.
Wszystkie części ruchome wyposażone zostały w mechanizm smarowania, dlatego nie jest 
konieczna ich częsta kontrola.

 Przed przystąpieniem do prac serwisowych należy upewnić się, że urządzenie 
nie jest podłączone do gniazda sieciowego. 
 
- nie należy dopuszczać do gromadzenia się kurzu i innych substancji wewnątrz urządzenia,
- należy czyścić urządzenie za pomocą suchej lub lekko wilgotnej ściereczki,
- nie należy czyścić urządzenia bezpośrednio za pomocą strumienia wody,
- nawet w sytuacji, gdy urządzenie jest bardzo zabrudzone, do jego czyszczenia nie należy 
stosować agresywnych detergentów ani żadnych środków czyszczących zawierających 
rozpuszczalnik,
- istotna jest regularna kontrola stanu filtrów powietrza, utrzymywanie ich czystego stanu, a w  
razie konieczności wymiana. 

 Serwis układu chłodzenia oraz serwis systemu elektrycznego może zostać 
przeprowadzony wyłącznie przez wyspecjalizowany, autoryzowany punkt obsługi. 

11
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Usuwanie usterek

Przed oddaniem do użytkowania, prawidłowe działanie urządzenia jest wielokrotnie 
sprawdzane. Gdyby mimo to, wystąpił jakiś problem, należy postąpić zgodnie z poniższymi 
opisanymi wskazówkami.

Urządzenie nie włącza się: 
- sprawdź podłączenie kabla zasilającego (230V / 1~ / 50 Hz),
- sprawdź bezpieczniki zainstalowane przez producenta,
- sprawdź stan wtyczki zasilania,
- sprawdź ustawienia higrostatu (wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być wyższa 
od oczekiwanego poziomu wilgotności).

Urządzenie włącza się, ale nie zachodzi kondensacja :
- sprawdź temperaturę w pomieszczeniu (im niższa temperatura, tym niższa wydajność 
urządzenia),

temperatura powinna znajdować się z zakresie od +5 °C do +32 °C,
- sprawdź poziom wilgotności,

minimalny poziom wilgotności względnej wynosi 40%,
- sprawdź czystość filtrów powietrza,

w razie konieczności wyczyść lub wymień filtry ,
- sprawdź, czy lamele wymiennika ciepła nie są zanieczyszczone, 

czynności konserwacyjne związane z wymiennikiem ciepła mogą zostać 
przeprowadzone wyłącznie przez autoryzowany serwis,

- sprawdź, czy na ekranie nie wyświetla się symbol E4 (zbiornik kondensatu jest pełny),
 należy opróżnić zbiornik kondensatu.

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac serwisowych, bezwzględnie należy 
sprawdzić, czy osuszacz został odłączony od sieci zasilania.

Urządzenie pracuje głośno, wpada w wibracje, lub przecieka: 
- sprawdź, czy urządzenie zostało zainstalowane na płaskiej powierzchni, w pozycji pionowej,
- sprawdź, czy zbiornik kondensatu oraz wąż odprowadzający są czyste,

czynności konserwacyjne związane z wymiennikiem ciepła mogą zostać 
przeprowadzone wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Jeżeli po wykonaniu wskazanych sprawdzeń, urządzenie nadal nie będzie pracowało w 
sposób prawidłowy, należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego.
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Model

Zakres temperatury

Zakres wilgotności

Redukcja  wilgoci (at 30 °С / 80% RH)

Przepustowość

Czynnik chłodzący

Zasilanie

Częstotliwość

Natężenie prądu

Maks. zużycie prądu

Ciśnienie akustyczne

Głębokość

Szerokość

Wysokość

Waga (z opakowaniem)

°С

% RH

l/24h

m3/h

-

V

Hz

A

kW

dB (A)

mm

mm

mm

kg

DEH-290H

+5..+32

30-100

29

190

R134A

1~230

50

1,6

0,36

42

320

245

605

22

Specyfikacja
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Zobowiązania z tytułu gwarancji

DanVex zapewnia 12 miesięczną gwarancję (liczoną od daty dostawy) na parametry techniczne 
wszystkich elementów budowy osuszacza.

Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowości wynikających ze standardowego użytkowania 
poszczególnych elementów wyposażenia urządzenia, takich jak np. filtry.
Gwarancja obejmuje jedynie wady produkcyjne i materiałowe.

W okresie gwarancji DanVex dokona naprawy lub wymiany części, w których zidentyfikowane 
zostaną wady produkcyjne klub materiałowe.

Naprawa gwarancyjna osuszacza lub wymiana części nie powoduje przedłużenia okresu 
gwarancyjnego.

DanVex lub jego autoryzowany przedstawiciel, mają prawo dostępu do uszkodzonych 
elementów urządzenia, w celu zweryfikowania poprawności roszczeń gwarancyjnych.

Warunki naprawy gwarancyjnej

Uszkodzenie lub nieprawidłowość pracy urządzenia powstały w trakcie jego standardowej 
pracy.

Przestrzegane były wszystkie zalecenia i instrukcje dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji 
urządzenia.

Podczas konserwacji lub ewentualnych wcześniejszych napraw stosowane były wyłącznie 
oryginalne części zamienne.



Przedstawiciel na Polskę:
Hestor s.c.

ul. Szczęśliwa 46
80-176 Gdańsk, Polska

DanVex OY, Hitsaajankatu 24 Finland, Opus Business Park, FI-00811 Helsinki, ALV rek. Y-tunnus: 2123722-6, tel. +358 923163644

tel. +48 58 735 77 41
tel./fax: +48 58 303 96 23

www.danvex.pl
of ce@danvex.pl

 


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

