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Renowacje w starszych 
budynkach z zachowa
niem ich atmosfery

Współtworzenie no
wych obiektów i na
pełnianie ich życiem

Codzienna praca składa się z wielu wyzwań. 
Dobrze, gdy można im sprostać będąc pewnym doskonałych rezultatów
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Festool | Wprowadzenie

Duma i zadowolenie z efektów własnej pracy to cel dla każdego stolarza. 
Nie jest łatwo je osiągnąć bez odpowiedniego wsparcia. Festool, jak żadna 
inna marka elektronarzędzi zna potrzeby swoich klientów i wie jak je 
spełniać. Dzięki tej wiedzy opracowujemy doskonałe elektronarzędzia i 
wyposażenie, które razem sprawdzają się w każdym zastosowaniu np. 
szlifowaniu czy polerowaniu powierzchni drewnianych lub mineralnych. 
Festool oferuje system, z którym żadne zadanie nie będzie zbyt trudne do 
wykonania.
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Szlifowanie drewna litego
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Szlifowanie zgrubne, renowacja | Drewno lite

Szybka wymiana materiałów ściernych 

Dzięki systemowi StickFix materiały ścierne wymienia się 
wyjątkowo szybko. Welur materiału ściernego jest optymalnie 
dostosowany do rzepa talerza, dzięki czemu krążek ścierny mocno 
przylega, a mimo to można go bardzo łatwo zdjąć i wymienić.

Rozwiązanie Festool 

Oheblowane lub surowe belki szybko i bez wysiłku obrabia się przy 
użyciu przekładniowej szlifierki mimośrodowej ROTEX RO 150. W 
szlifowaniu zgrubnym połączenie ruchu mimośrodowego i 
obrotowego zapewnia intensywne zeszlifowywanie powierzchni. 
Następnie przy użyciu klasycznego ruchu mimośrodowego w 
szlifowaniu dokładnym uzyskuje się doskonalą powierzchnię bez 
wyżłobień. 

Materiał ścierny o długim okresie użytkowania 

Materiał ścierny Rubin w szczególności nadaje się do szlifowania 
drewna. Jest on niezwykle wytrzymały i trwały. Specjalne 
wypełniacze pomiędzy ziarnami ściernymi przeciwdziałają bowiem 
przedwczesnemu zaszlichcaniu włóknami i pyłem drewna.

Przekładniowa 
szlifierka mimośrodo-
wa ROTEX RO 150 

Odkurzacz mobilny 
CLEANTEX CTM 26 

Materiał ścierny Rubin 

www.festool.pl

Festool myśli o wszystkim 

Festool stworzył system, który został przemyśla
ny i opracowany w każdym calu: beznarzędziowa 
wymiana talerzy szlifierskich FastFix, StickFix 
czy Jetstream zmniejszający  zaszlichcanie się 
rzepów i materiałów ściernych oraz ich na
grzewanie. Wszystko po to by, można było  pra
cować szybciej, łatwiej i bardziej wydajnie. 
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Szlifowanie dużych powierzchni
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Szlifowanie zgrubne, renowacja  | Duże powierzchnie

www.festool.pl

Proste szlifowanie bez przechylania 

Ramka do szlifowania powierzchni zapewnia znacznie lepsze 
wyniki pracy: szlifierka taśmowa pewnie spoczywa na powierzch
ni, nie przechyla się i łatwiej się ją prowadzi. Efekt: nieskazitelne, 
równomiernie wyszlifowane powierzchnie.

Rozwiązanie Festool 

Duże powierzchnie można szybko i precyzyjnie obrabiać w 
kierunku wzdłużnym szlifierką taśmową BS 75. Jej ruch szlifujący 
równolegle do układu słojów drewna zapewnia doskonałe wyniki, 
bez konieczności obróbki dodatkowej. Ramka do szlifowania 
powierzchni umożliwia delikatne przykładanie działającej 
szlifierki do materiału oraz jej pewne prowadzenie. Ponadto mają 
Państwo możliwość płynnej regulacji prędkości przesuwu taśmy 
odpowiednio do danego materiału. 

Festool pracuje z systemem

Na doskonały wynik pracuje szereg małych, 
ale decydujących szczegółów. Dlatego też 
Festool zawsze myśli systemowo i opra
cowuje wyposażenie dostosowane pod 
kątem maszyny i zastosowania, co zapewnia 
doskonałe rezultaty. Przykładem jest  ramka 
do szlifowania powierzchni, która zapo
biega przechylaniu się szlifierki taśmowej. 
 Wszystko to dla wygody i wydajności pracy.

Szlifierka 
taśmowa BS 75 

Taśma szlifierska 
Rubin 

Ramka do szlifowania 
powierzchni 

Odkurzacz mobilny 
CLEANTEX CTM 36 
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Szlifowanie aż do najmniejszych naroży
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Szlifowanie zgrubne, renowacja  | Stopnie schodów i najmniejsze naroża

www.festool.pl

Rozwiązanie Festool 

Przekładniowa szlifierka mimośrodowa ROTEX RO 125 jest 
idealnie stworzona do szlifowania niewielkich powierzchni np. 
stopni schodów. Wydajność szlifowania przy ustawieniu trybu 
pracy narzędzia na obróbkę zgrubną jest około trzy razy wyższa 
niż w przypadku normalnej szlifierki mimośrodowej, a niewielki 
ciężar własny ROTEX RO 125 gwarantuje niemęczącą obróbkę 
nawet w trudno dostępnych miejscach.

W partiach naroży doskonale sprawdza się szlifierka DELTEX DX 
93, która dokładnie wyszlifowuje te miejsca aż do krawędzi. 
Wysokowytrzymałe tworzywo MPE gwarantuje przy tym perfek
cyjne działanie oraz długi czas użytkowania stopy szlifierskiej. 

Potrójne „życie” materiału ściernego Deltex 

Do efektywnej pracy można wykorzystać każdy z 3 wierzchołków 
materiału ściernego, jak i stopy szlifierskiej Deltex. Wystarczy je 
tylko obrócić w kolejne położenie. Dzięki temu optymalnie 
użytkuje się materiały eksploatacyjne i oszczędza pieniądze!

Festool gwarantuje trwałość narzędzi

Wiele elektronarzędzi Festool pracuje ponad 30 
lat! To zasługa ich wytrzymałej konstrukcji oraz 
odporności na zużycie. Oznacza to, że również 
po wielu latach nasze maszyny są stale goto
we do działania. Przekłada się to na mniejsze 
koszty napraw oraz krótsze czasy przestojów. 
A ponieważ narzędzia Festool są tak żywot
ne, zapewniamy Państwu także 7letnią gwa
rancję nabycia części zamiennych do nich.

Przekładniowa 
szlifierka mimośrodo-
wa ROTEX RO 125 

Szlifierka DELTEX 
DX 93 

Odkurzacz mobilny 
CLEANTEX CTM 26 

Materiał ścierny Saphir  
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Szlifowanie profili
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Szlifowanie zgrubne, renowacja | Balustrady schodów

www.festool.pl

Rozwiązanie Festool 

Szlifowanie ruchem liniowym szlifierką linearną DUPLEX LS 130, 
odpowiada dokładnie ruchowi ręki przy szlifowaniu ręcznym. 
Zapewnia doskonale wyszlifowane powierzchnie, bez poprzecz
nych wyżłobień. Szlifierka ta umożliwia szybkie i dokładne 
szlifowanie poręczy schodów i tralek, a także innych elementów 
profilowych. Także i w tej szlifierce stopy robocze do różnych 
zadań wymienia się dzięki FastFix szybko i bez używania narzędzi: 
wystarczy po prostu wcisnąć przycisk z tyłu stopy i podnieść jej 
przód. 

Szlifowanie jak ręką 

Odpowiednią stopę szlifierską można wybrać z asortymentu 
jedenastu stóp standardowych lub wymodelować samemu, 
korzystając z zestawu do samodzielnego wykonywania stóp 
profilowych. Za jego pomocą w krótkim czasie formuje się 
potrzebną stopę szlifierską optymalnie dostosowaną do przewi
dzianego do obróbki profilu. W połączeniu ze szlifierką linearną 
stopa ta zapewnia perfekcję pracy, jaką osiąga się przy szlifowaniu 
ręcznym. Tylko znacznie szybciej.

Festool tworzy narzędzia dla wymagających

Narzędzia Festool tworzone są w oparciu o doświadcze
nia i sugestie ludzi, którzy nimi pracują. Dlatego zawsze 
nasze elektronarzędzia spełniają oczekiwania swoich 
użytkowników. Weźmy choćby praktyczny zestaw do 
samodzielnego wykonywania stóp szlifierskich. Z jego 
pomocą w ciągu zaledwie kilku minut powstaje indywidu
alna stopa szlifierska, która niezwykle upraszcza pracę. 

Szlifierka linearna 
DUPLEX LS 130 

Odkurzacz mobilny 
CLEANTEX CTM 26 

Zestaw do samodziel-
nego wykonywania stóp 
szlifierskich 
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Obróbka powierzchni naturalnego drewna
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Szlifowanie dokładne, nowe możliwości | Olejowanie mebli

Oszczędne włókniny specjalne 

Zielona włóknina specjalna wygładza  powierzchnię, niweluje 
wystające włókna drewna i w wielu przypadkach zastępuje nawet 
szlifowanie międzyoperacyjne. Biała włóknina specjalna zapewnia 
oszczędne zużycie oleju: wchłania jego nadmiar i równomiernie 
rozprowadza po powierzchni. 

Obie włókniny są wyjątkowo gęsto utkane i dlatego bardzo 
chłonne. Ponadto ich ziarnistość jest optymalnie dostosowana do 
zabezpieczania powierzchni naturalnymi środkami. 

Rozwiązanie Festool 

W celu zabezpieczenia w naturalny sposób drewnianej po
wierzchni za pomocą oleju, po przygotowawczym przeszlifowa
niu drewna należy w szlifierce mimośrodowej ETS 150/3 
zamontować talerz polerski. Za pomocą zielonej włókniny 
specjalnej można optymalnie wprowadzić w powierzchnię 
pierwszą porcję oleju. Do szlifowania międzyoperacyjnego 
zaleca się użycie materiału ściernego Brilliant 2, który z uwagi 
na swój gęsty nasyp ziarna zapewnia równomierną obróbkę 
wykańczającą powierzchni.

Kolejne operacje nanoszenia oleju należy wykonać przy użyciu 
białej włókniny nieposiadającej właściwości ściernych, aż do 
osiągnięcia pożądanej jakości powierzchni.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa 

Nasączone olejem sukna, gąbki, krążki włókniny należy 
przechowywać w szczelnie zamkniętym metalowym pojemniku 
bez dostępu powietrza lub w wodzie. Nie suszyć tych przyborów 
rozłożonych na palnych materiałach ani nie wyrzucać do koszy 
na śmieci. Istnieje niebezpieczeństwo samozapalenia.

Festool dba o środowisko

Ekologia coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. 
Także w środowisku mieszkalnym, w którym 
stosuje się drewno. Festool jak zawsze idzie z 
duchem czasu: nowe włókniny specjalne zostały 
opracowane właśnie do olejowania i woskowania 
powierzchni drewnianych. Zielona do nanosze
nia olejów, biała do zdejmowania ich nadmiaru 
i  polerowania. To system doskonale zaprojek
towany do potrzeb i dla znakomitych wyników.

Szlifierka mimośro-
dowa ETS 150/3 

Talerz polerski Włókniny 
specjalne: 
zielona i biała www.festool.pl
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Obróbka powierzchni lakierowanych na wysoki połysk
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Rozwiązanie Festool 

W tym przypadku jest nim podciśnieniowy system mocowania VAC 
SYS, który umożliwia przeprowadzenie delikatnej obróbki 
powierzchni lakierowanych na wysoki połysk ze wszystkich stron i 
bez uszkodzeń. Zamocowany przy użyciu tego systemu element 
można szlifować krzyżowo szlifierką mimośrodową ETS 150/3. Do 
tego celu nadaje się materiał ścierny Titan 2, który w zakresie 
drobnych ziarnistości uzyskuje wyjątkowo równomierne wykoń
czenie powierzchni. Jego specjalna powłoka przeciwdziałająca 
przyleganiu pyłu zapewnia mu polepszone właściwości, jeśli 
chodzi o zaszlichcanie, oraz długą żywotność. 

W następnej kolejności wykonuje się szlifowanie polerujące: tu 
należy zastosować materiał ścierny Platin 2, po czym oczyścić 
powierzchnię suknem polerskim

Można obrabiać ze wszystkich stron 

Specjalnie uformowane talerze podciśnieniowego systemu 
mocowania VAC SYS bezpiecznie i niezawodnie mocują obrabiany 
przedmiot, co pozwala na poddanie go obróbce ze wszystkich 
stron bez konieczności zmiany zamocowania. Talerze podciśnie
niowe wykonane są z miękkiego i elastycznego tworzywa 
sztucznego, które nie powodują najmniejszych uszkodzeń nawet 
bardzo wrażliwych powierzchni.

Szlifowanie dokładne, nowe możliwości | Obróbka powierzchni lakierowanych na wysoki połysk

Festool oznacza ergonomię

Wszystkie narzędzia i urządzenia Festool 
opracowuje dla profesjonalistów, aby mogli 
nimi pracować długo i bez zmęczenia. Dla
tego też ciężar maszyn, głośność pracy oraz 
wibracje redukowane są do możliwie najniż
szego poziomu, a wyważenie optymalizowane. 
Ergonomiczność cechuje też podciśnieniowy 
system mocowania VAC SYS, dzięki któremu 
można wygodnie obrabiać przedmiot ze wszyst
kich stron  bez zmiany jego zamocowania.

Szlifierka mimośro-
dowa ETS 150/3 

Materiał ścierny 
Titan 2 

Sukno polerskie 

www.festool.pl
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Obróbka powierzchni lakierowanych na wysoki połysk
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Szlifowanie dokładne, nowe możliwości | Obróbka powierzchni lakierowanych na wysoki połysk

Festool nadaje połysk

Powierzchnie lakierowane na wysoki połysk 
wyglądają niezwykle szlachetnie i efektownie. 
Dlatego Festool oferuje profesjonalne narzę
dzia polerskie oraz odpowiednie do nich wy
posażenie i materiały eksploatacyjne – od filcu 
i skórki jagnięcej, najróżniejszych gąbek po 
mleczka polerskie na bazie wodnej o rozmai
tej gradacji właściwości ściernych. Wszystko 
dla doskonałego wykończenia powierzchni. 

Rozwiązanie Festool 

Obrabiany przedmiot wypolerowuje się szlifierką rotacyjną 
SHINEX na wysoki połysk. Do tego celu stosuje się mleczko 
polerskie MPA 5000, które nadaje powierzchni wysoki stopień 
połysku mimo swoich dużych właściwości ściernych. Futerko 
jagnięce niezawodnie wchłania mleczko w swoją strukturę, a 
dzięki dobrej cyrkulacji powietrza w niej także chłodzi powierzch
nię. Dla obróbki wykańczającej należy założyć białą gąbkę; 
ewentualnie operację powtórzyć przy użyciu drobnej czarnej gąbki 
dla uzyskania wyjątkowo lśniących efektów .

400 do 2100 obrotów na minutę zapewniają doskonały połysk 

Intensywność polerowania SHINEX można dawkować indywidual
nie, zależnie od potrzeb. Przycisk płynnego zwiększania prędkości 
obrotowej pozwala na powolne rozpoczęcie pracy, co zapobiega 
rozpryskiwaniu się mleczka polerskiego i gwarantuje najlepsze 
wyniki polerowania. Dzięki wbudowanemu elementowi chłodzące
mu uchwyt SHINEX pozostaje znacznie chłodniejszy niż w 
konwencjonalnych rozwiązaniach. Dzięki temu można pracować 
dłużej i z większym komfortem. 

Polerka rotacyjna 
SHINEX RAP 150 

Gąbki: biała i czarna Mleczko ścierne 
MPA 5000 

www.festool.pl
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Szlifowanie i polerowanie kompozytów mineralnych
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Szlifowanie dokładne, nowe możliwości | Obróbka kompozytów mineralnych

Ekonomiczna praca za pomocą ROTEX 

Połączenie ruchu mimośrodowego ze wspomaganym przekładnią 
ruchem obrotowym umożliwia szlifierce ROTEX intensywne 
zeszlifowywanie podczas obróbki zgrubnej. Przy szlifowaniu 
dokładnym klasyczny ruch obrotowy zapewnia gładkie powierzch
nie, bez wyżłobień. Elektronika MMC, która dba o łagodny rozruch, 
zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem oraz płynną regulację 
prędkości obrotowej, umożliwia szlifowanie w sposób odpowiedni 
dla danego materiału. 
Polerując ruchem ROTEX po torze krzywoliniowym uzyskuje się 
lśniące powierzchnie – w tym celu należy po prostu przestawić 
przełącznik w pozycję „szlifowanie zgrubne“. 

Rozwiązanie Festool 

Dokładnie wyszlifowane powierzchnie bez śladów zdradzających 
kierunek obróbki uzyskuje się za pomocą ROTEX RO 150. W czasie 
szlifowania zgrubnego przy użyciu twardego talerza szlifierskiego 
oraz materiału ściernego Rubin wyrównane zostają duże spoiny 
klejowe oraz występy materiału. Następnie talerz należy zmienić 
na miękki i przeprowadzić szlifowanie dokładne drobnoziarnistym 
materiałym Brilliant 2. Powstające pyły są natychmiast odsysane 
przez odkurzaczy mobilny dopuszczony do odsysania pyłów klasy 
M.

Dla wypolerowania powierzchni należy przestawić ROTEX na 
szlifowanie zgrubne i polerować ruchem ROTEX po torze 
krzywoliniowym, stosując filc oraz mleczko ścierne „drobne“ 
MPA 8000. Zredukowana prędkość obrotowa zapewnia przy tym 
niską temperaturę obrabianej powierzchni oraz zapobiega 
rozpryskiwaniu mleczka.

Osiągnięcie Festool: trzy w jednym.

Jedno narzędzie do trzech zastosowań: szlifo
wania zgrubnego, dokładnego i w razie potrzeby 
nawet do polerowania. Pracując szlifierką ROTEX 
oszczędzają Państwo dużo czasu, gdyż do różnych 
zastosowań nie trzeba zmieniać maszyny, lecz 
po prostu można przestawiać ją na inny rodzaj 
ruchu. Jednocześnie oszczędza się na kosztach 
inwestycji, jakim byłby zakup kilku narzędzi. 

Przekładniowa 
szlifierka mimośrodo-
wa ROTEX RO 150 

Odkurzacz mobilny 
CLEANTEX CTM 26 

Materiał ścierny Platin Sukna polerskie 

www.festool.pl

Szlifowanie 
zgrubne 

Szlifowanie 
dokładne Polerowanie 
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Obróbka krawędzi elementów ze szkła akrylowego
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Szlifowanie dokładne, nowe możliwości | Obróbka szkła akrylowego

www.festool.pl

Festool dba o Państwa zdrowie

Zajmując się szlifowaniem jest się dzień w dzień 
narażonym na kontakt z materiałami i pyłami 
szkodliwymi dla zdrowia. Dlatego Festool czy
ni wszystko, by zminimalizować to obciążenie. 
Kluczem do tego są nasze skuteczne systemy 
odsysania, które dzięki automatyce włączania/
wyłączania we współpracy z narzędziami sa
moczynnie uruchamiają się wraz ze stosowaną 
szlifierką i utrzymują powietrze wolne od pyłów 
szkodzących zdrowiu. Wszystko dla oddychania. 

Rozwiązanie Festool 

Za pomocą szlifierki ROTEX RO 125 oraz idealnie nadającego się do 
tego celu twardego talerza szlifierskiego o wysokowytrzymałych 
krawędziach gładko wyszlifowuje się surowe, mlecznobiałe 
krawędzie przekrojów szkła akrylowego. Z naszą techniką odbywa 
się to szybko i bez nagrzewania powierzchni. Następnie należy 
zmienić talerz szlifierski na polerski i wypolerować krawędzie 
przy użyciu filców Festool. Mają one mocniejszą strukturę niż 
gąbki i w związku z tym nadają się szczególnie do obróbki 
krawędzi kompozytów mineralnych oraz szkła akrylowego – 
umożliwiają jednak pracę z mleczkiem polerskim.

Skuteczne odsysanie cząstek najdrobniejszych pyłów 

Zwłaszcza przy obróbce szkła akrylowego ważne jest natychmia
stowe odsysanie nawet najmniejszych cząstek. Odkurzacze 
mobilne Festool gwarantują pochłanianie do 99 procent pyłów 
klasy L i nawet 99,9 procent klasy M. Należy koniecznie pracować z 
workiem filtrującym.

Przekładniowa 
szlifierka mimośrodo-
wa ROTEX RO 125 

Odkurzacz mobilny 
CLEANTEX CTM 26 

Mleczko polerskie MPA 
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Na koniec powinno się być dumnym ze swojej pracy. 
Festool towarzyszy Państwu w drodze do tego celu.
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Wspaniale, kiedy efekt wypadł znakomicie. 
A jeszcze wspanialej, kiedy uzyskało się go tak, jak na profesjonalistę 
przystało. Posługując się profesjonalnymi narzędziami, wyposażeniem i 
materiałami eksploatacyjnymi Festool, które pozwalają sprostać 
każdemu wyzwaniu niezależnie od poziomu wymagań. 

Wszystkie te narzędzia, wyposażenie oraz materiały eksploatacyjne 
zaprezentowane są na następnej stronie tego prospektu oraz w interne
cie pod adresem www.festool.pl 

www.festool.pl

Festool | Doskonały wynik



Poniższa tabela pomoże Państwu w wyborze optymalnej 
szlifierki: wystarczy określić najczęstsze zastosowania 
w Państwa codziennej praktyce i na tej podstawie 
ustalić, które narzędzie będzie do tego celu najlepsze.

Wszystkie elektronarzędzia do szlifowania i polerowania 
i ich najważniejsze zastosowania  pomocny przegląd

Przekładniowe 
szlifierki 
oscylacyjne

Szlifierki oscylacyjne 
z napędem 
bezpośrednim

Mimośrodowe 
szlifierki 
oscylacyjne
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Intensywność zeszlifowywania Jakość powierzchni

Zaokrąglenia

Szlifowanie zgrubne

Szlifowanie wstępne

Szlifowanie dokładne

Szlif. superdokładne

Powierzchnie

Szlifowanie zgrubne

Szlifowanie wstępne

Szlifowanie dokładne

Szlif. superdokładne

Naroża

Szlifowanie zgrubne

Szlifowanie wstępne

Szlifowanie dokładne

Szlif. superdokładne

Profile

Szlifowanie zgrubne

Szlifowanie wstępne

Szlifowanie dokładne

Szlif. superdokładne

Polerowanie

Małe powierzchnie

Średnio duże powierzchnie

Duże powierzchnie

Powierzchnie wrażliwe

Kompozyty mineralne

Polerowanie na wysoki połysk

Zabezpieczanie powierzchni



Festool | Przegląd

Szlifierki 
rotacyjne

Szlifierki 
taśmowe

Mleczka 
polerskie

Polerki 
rotacyjne

Szlifierka 
linearna

Szlifierki 
mimośrodowe
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dobrze się nadaje

MPA 6000

MPA 10000, MPA 10800, MPA 11000

MPAV, MPA 9000



Narzędzia spełniające najwyższe wymagania

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
73240 Wendlingen

reprezentowana przez:

Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o.,  
Dział Festool
ul. Mszczonowska 7 
Janki k. Warszawy 
PL05090 Raszyn
NIP 5342086289 
NR KRS 0000150759 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 
Kapitał Zakładowy: 2 000 000,00 PLN
Dział Handlowy:
Tel.: (022) 711 41 6264 lub 711 42 65 
Fax: (022) 720 11 00 
email: infopl@tooltechnicsystems.com
Doradztwo techniczne:
Tel.: (022) 711 41 68
Serwis:
Tel.: (022) 711 41 67

Trzy lata gwarancji – to oznacza przede wszystkim trzy lata 
bezpieczeństwa.
Więcej informacji na stronie internetowej www.festool.pl

Oficjalny dostawca załogi Ericsson Racing Team na regaty 
Volvo Ocean Race 2008/2009.
Więcej informacji na stronie internetowej www.festool.net/
ericssonracingteam

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. Za ewentualne błędy 
drukarskie firma nie odpowiada. Wszystkie ilustracje mają charakter 
niewiążący. Wykonano dla TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 
73240 Wendlingen, 04/2009.

www.festool.pl

Festool 
 
 

 Nr zamów. 60399

Partner Handlowy 


