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POWIĘKSZAMY
ASORTYMENT

NOWOŚCI W OFERCIE GREINPLASTU

USZCZELNIACZ HYBRYDOWY 
ELASTYCZNY EHE 

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości  
podłoży (także wilgotnych), w tym szkła, ceramiki sanitarnej, 
budowlanej, stali, aluminium, drewna, korka , MDF, powłok 
malarskich itd. Służy do klejenia i fugowania paneli, progów, 
parapetów, listew dekoracyjnych, płyt izolacyjnych, korka, szkła 
i wełny mineralnej na podłożach z drewna, płyty wiórowej, tynku, 

cegły, betonu, metalu itp., 
klejenia i fugowania 

płyt z kamienia naturalnego 
(marmur, granit, itd.), 

uszczelniania różnego rodzaju 
połączeń, w tym wibrujących, 
wypełniania szczelin, w tym 
szczelin dylatacyjnych, 
klejenia luster, do uszczelniania 
kontenerów w przemyśle 
chłodniczym, przetwórczym, 

motoryzacyjnym. Dostępne 
kolory to biały, transparentny, 

szary, grafi towy i brązowy.

USZCZELNIOACZ 
AKRYLOWY DO FASAD EAF 

Służy do wypełniania ubytków, pęknięć, rys i szczelin 
w ścianach, murach, ociepleniach elewacji itd. Pod 
warunkiem, że nie podlegają one dalszemu rozszerzaniu. 
Po utwardzeniu masa odporna na występującą okresowo 
wilgoć, promieniowanie UV i wahania temperatur od -20 °C 
do + 70 °C. W czasie nanoszenia i wiązania nieodporna 
na wodę. Po około 24 godzinach daje się malować. 
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wszelkich 
podłoży mineralnych takich jak: tynki mineralne, beton, 
ceramika, cegła. Wykazuje 
również wysoką 
kompatybilność do 
podłoży z tynkami 
akrylowymi.  

Wraz z nowym sezonem Greinplast uzupełnił swoją ofertę 
i to o kilkanaście produktów. Skąd taka decyzja?

W takim razie, czego brakowało w ofercie Greinplastu? 
Co wprowadzacie na rynek?

USZCZELNIACZ AKRYLOWY 
DO PŁYT G-K EAG

Służy głównie do spoinowania połączeń płyt gipsowo-
kartonowych w technologii suchej zabudowy.  Można stosować  
do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach i sufi tach. 
Nadaje się także do uszczelniania 
ram okiennych, drzwiowych 
i  parapetów, uszczelniania 
wokół materiałów 
wykończeniowych, 
takich jak listwy, 
kasetony itp. Czyli 
wszędzie tam, gdzie 
konieczna jest 
wysoka elastyczność 
połączenia. Po 
połączeniu masa 
jest odporna na 
występującą okresowo 
wilgoć i wahania 
temperatur od -20 °C 
do +70 °C.

Czy to oznacza, że do budowy balkonu lub tarasu potrzebny 
jest specjalny system? Przecież do tej pory budowano je bez 
takich systemów? 

A hydroizolacje bitumiczne? Do czego można stosować te 
produkty?

ROZMOWA Z JANEM PILCHEM, DORADCĄ TECHNICZNYM W GREINPLAST SP. Z O.O.

NOWOŚCI
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Co jeszcze, poza hydroizolacjami, znajdzie się w nowej 
ofercie Greinplastu?

USZCZENIACZ AKRYLOWY 
ELASTYCZNY EAE

Służy do wypełniania pęknięć, rys i szczelin 
w ścianach i sufi tach. Nadaje się także do 
uszczelniania ram okiennych, drzwiowych 
i parapetów, uszczelniania wokół materiałów 
wykończeniowych, takich jak listwy, kasetony itp.  
Po połączeniu masa jest odporna na występującą 
okresowo wilgoć 
i wahania temperatur 
od -20 °C do 
+70 °C. Do 
stosowania 
na zewnątrz 
i wewnątrz 
budynków.

USZCZELNIACZ SILIKONOWY 
– NEUTREALNY ESN 
z systemem antypleśniowym i antygrzybicznym

Służy do uszczelnień budowlanych np. szkła, glazury, zlewów, 
szczelin drzwiowych i okiennych – szczególnie drewnianych, 
zastosowań przemysłowych ( np. uszczelniania ciągów 
wentylacyjnych, wykonywania połączeń stykowych i zawijanych 
– szczególnie cynk, miedź, mosiądz, ołów itd. Nie powoduje 
korozji. Po połączeniu masa jest odporna na warunki 
atmosferyczne, działanie UV i wahania temperatur od -40 °C 
do +150 °C. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

USZCZELNIACZ SILIKONOWY 
UNIWERSALNY ESU

Służy do wykonywania fug i uszczelnień między 
materiałami budowlanymi i wykończeniowymi np. 
z betonu, cegły, płytek ceramicznych, ceramiki, szkła, 
metali, tworzyw, płyt meblowych itp. Nie należy 
stosować z kamieniami naturalnymi, 
PCV, PP, PE i wyrobami akrylowymi. 
Po połączeniu masa jest odporna 
na warunki atmosferyczne, 
działanie UV i wahania 
temperatur od -40 °C do 
+180 °C. Do stosowania 
na zewnątrz i wewnątrz 
budynków.
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NOWOŚCI

N uszczelniacz hybrydowy elastyczny 
(Greinplast EHE).

Uszczelniacz sili-
konowy uniwersalny (Greinplast ESU)

uszczelniacz silikonowy – kwaśny z syste-
mem antypleśniowym i antygrzybicznym (Greinplast 
ESS)

uszczelniacz 
silikonowy neutralny (Greinplast ESN),

POWIĘKSZAMY 
ASORTYMENT

USZCZELNIACZ HYBRYDOWY 

ELASTYCZNY EHE

Służy do uszczelniania oraz doskonale sprawdza się jako klej. 
Posiada doskonałą przyczepność do większości podłoży 
(także wilgotnych), w tym: do szkła, ceramiki sanitarnej, 
budowlanej, stali, aluminium, drewna, korka, MDF, 
powłok malarskich itp. Do klejenia i fugowania 
paneli, progów, parapetów, listew dekoracyjnych, 
płyt izolacyjnych, korka, szkła, i wełny mineralnej 
na podłożach z drewna, płyty wiórowej, tynku, 
cegły, betonu, metalu itp., klejenia i fugowania 
płyt z kamienia naturalnego (marmur, granit itp.), 
uszczelniania różnego rodzaju połączeń w tym 
wibrujących, wypełniania szczelin, w tym szczelin 
dylatacyjnych, klejenia luster, do uszczelniania 
kontenerów w przemyśle chłodniczym, przetwórczym, 
motoryzacji. 

USZCZELNIACZ 

SILIKONOWY SANITARNY ESS

Służy do uszczelnień podłoży porowatych 
i nieporowatych z betonu, cegły, płytek 
ceramicznych, ceramiki, szkła, metali, 
tworzyw sztucznych, płyt meblowych, itp. 
Znajduje zastosowanie do osadzania 
sanitariatów, uszczelniania instalacji 
wodociągowych i sanitarnych. 
Idealny jako fuga uszczelniająca 
obrzeża wanien, zlewozmywaków, 
umywalek itp. Nie stosować 
w kontakcie z kamieniami naturalnymi, 
PCV, PP, PE i wyrobami akrylowymi. 
Po połączeniu masa jest odporna na warunki 
atmosferyczne, działanie UV i wahania temperatur od 
-40 °C do +180 °C. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 
budynków.

uszczelniacza akrylowego do fasad (Greinplast EAF)

uszczelniacz akrylowy do płyt gipsowo-kar-
tonowych (Greinplast EAG)

uszczelniacz akry-
lowy elastyczny (Greinplast EAE),

USZCZELNIANIE 
Z MARKĄ GREINPLAST

SILIKONY

AKRYLE

DO OFERTY GREINPLASTU WCHODZĄ WŁAŚNIE 
USZCZELNIACZE SILIKONOWE I AKRYLOWE ORAZ USZCZELNIACZ
 HYBRYDOWY. TE SIEDEM PRODUKTÓW TO CAŁKOWICIE NOWA PROPOZYCJA FIRMY DLA OSÓB, KTÓRE WYKONUJĄ LUB 
PLANUJĄ JAKIEKOLWIEK PRACE BUDOWLANE LUB REMONTOWE. RODZAJE I MOŻLIWOŚCI UŻYCIA TYCH PRODUKTÓW 
ZOSTAŁY TAK DOBRANE, BY SPEŁNIĆ WSZYSTKIE OCZEKIWANIA KLIENTÓW CO DO JAKOŚCI I ZAKRESU ZASTOSOWANIA. 
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Ofertę farb wewnętrznych Greinplastu od dawna wyróżnia 
bardzo bogata paleta kolorystyczna, a tymczasem w marcu 
br. wprowadziliście do sprzedaży kolejne farby. 

A co z jakością? Klienci są przyzwyczajeni do wysokiej 
klasy produktów z logo Greinplastu. 

To istotne atuty, ale paleta „Klasycznie i elegancko” 
z pewnością będzie musiała pokonać konkurencję w walce 
na rynku farb wewnętrznych. 

Dla kupujących ważne są nie tylko parametry farby, ale też 
wszystko, co wiąże się z wyborem danego produktu. 
Co Greinplast przygotował dla swoich klientów?

NOWA

OFERTA FARB

KLASYCZNIE I ELEGANCKO
ROZMOWA Z PAWŁEM MUCHĄ, KOORDYNATOREM DS. SPRZEDAŻY FARB W GREINPLAST SP. Z O.O.

Na jakie podłoża należy 
stosować te farby?
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INNOWACYJNY 

GREINPLAST

Od kilku miesięcy Greinplast ma nową linię produkcyjną 
do produktów suchych. To chyba ogromna inwestycja 
i krok na przód w rozwoju fi rmy.

Jakie możliwości produkcyjne otwiera to przed fi rmą?
Nowa linia jest supernowoczesna, 
więc i całkowicie automatyczna?

SUPER 
NOWOCZESNA 
LINIA PRODUKCYJNA

ROZMOWA 

Z PAWŁEM POGORZELCEM, 

KIEROWNIKIEM DZIAŁU 

BADAWCZO-ROZWOJOWEGO 

W GREINPLAST SP. Z O.O.
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Czy przy takim zakresie zmian, zdarzają się 
jakieś „niespodzianki”?

W przypadku produktów „wyrafi nowanych”, 
gdzie duże znaczenie ma wyższa jakość,
zmienił się również sposób pakowania.

Produkty Greinplast, które powstają na nowej linii, mają też 
inne oznakowanie. Jak należy je odczytywać? Greinplast jest znany z troski o środowisko naturalne. 

Jak nowa linia produkcyjna wpisuje się w tę ideę?

Dziękuję za rozmowę.
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NOWOŚCI

Gips-Bruk to fi rma z Rzeszowa, ale na swoim koncie 
macie realizacje w całej Polsce i od lat pracujecie 
na materiałach Greinplastu.

A jakie były początki tej współpracy?

KLIENCI

O NAS

To, by fi rma, która produkuje farby, słuchała sugestii wyko-
nawców, jest istotne?

GREINPLAST TO BIZNESOWY 
PARTNER DOSKONAŁY

ROZMOWA Z JANUSZEM JAREMĄ, 
WŁAŚCICIELEM FIRMY GIPS-BRUK Z RZESZOWA

Ma Pan porównanie z innymi materiałami dostępnymi na 
rynku. Jak wypadają produktu z logo Greinplastu?

Korzysta Pan również z innych materiałów 
z oferty Greinplastu?

Greinplast jest znany ze wspierania sportu, a Pan jest jego 
miłośnikiem. Na tym polu też współpracujecie?

Dziękuję za rozmowę.

GRUNT 
KRZEMIANOWO-
POLIMEROWY

WŁAŚCIWOŚCI:
Jednorodna, rzadka ciecz 
koloru mleczno-białego, 
zawierająca szkło wodne potasowe 
i dyspersję akrylową z dodatkami. 
Po wyschnięciu praktycznie nie tworzy powłoki, powoduje 
hydrofobizację i krzemianowanie podłoża, dyfuzyjny. Służy 
do krzemianowania podłoży mineralnych, wsiąkając w mało 
zwarte i osypliwe podłoża powoduje ich utwardzenie (powstają 
twarde krzemiany wapnia) i wyrównanie chłonności 

ZASTOSOWANIE:
 Stosowany przed układaniem płytek, cienkich wylewek 

betonowych itp. 
 Do gruntowania tynków mineralnych, cementowych, 

cementowo-wapiennych, betonu.
 Może być stosowany do przygotowania podłoża pod 

wszelkie izolacje mineralne, polimerowe i bitumiczne, 
a zwłaszcza Hydroizolacje Dwuskładnikowe: Standardową 
i Wysokociśnieniową.

 Produkt może być stosowany w pomieszczeniach 
zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 Nie stosować na podłoża drewniane i drewnopochodne.

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 
GRUNT – IBG

WŁAŚCIWOŚCI:
Drobnocząsteczkowa, 
wodorozcieńczalna emulsja 
bitumiczna lekko modyfi kowana 
kauczukiem syntetycznym o dużej 
zawartości asfaltu, do stosowania 
na suche, jak i na wilgotne podłoża. Niewielki dodatek 
kauczuku powoduje powstanie elastycznej, bardzo silnie 
związanej z podłożem powłoki hydroizolacyjnej. Emulsja jest 
odporna także na słabe kwasy i zasady, może być stosowana 
w bezpośrednim kontakcie ze styropianem. Jako roztwór do 
gruntowania posiada bardzo dobre właściwości penetrujące 
(wysoka wsiąkliwość w podłoże). Na powierzchni gruntowanej 
tworzy warstwę szczepną dla materiałów powłokowych.

ZASTOSOWANIE:
 Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:9 jako roztwór 

gruntujący (betonów, murów z cegły, stropodachów, tarasów, 
połaci dachowych, itp.) pod powłoki wykonane z hydroizolacji 
typu Dysperbit, typu wodnego oraz typu rozpuszczalnikowego, 
jeżeli będą stosowane w kontakcie ze styropianem, i innych 
materiałów powłokowych 

 W rozcieńczeniu 1:4 z wodą jako grunt pod papy 
termozgrzewalne

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 
typu DYSPERBIT – IBD

                                      
WŁAŚCIWOŚCI:
Dyspersja wodna asfaltów 
modyfi kowanych kauczukiem 
syntetycznym do stosowania na 
suche i wilgotne podłoża. Dzięki 
własnościom tiksotropowym daje 
się nanosić na podłoża o dowolnych 
spadkach. Jest odporna na działanie czynników 
atmosferycznych, wodę, słabe kwasy i zasady, na 
działanie substancji agresywnych, zawartych w ziemi. 
Masę Greinplast IBD można stosować w bezpośredniej 
styczności ze styropianem. Nie rozcieńczać wodą, stosując 
jako powłokę hydroizolacyjną.

ZASTOSOWANIE:
 Renowacja i konserwacja pokryć dachowych, 
 Wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych 

zbrojonych tkaninami technicznymi, 
 Wykonywanie podposadzkowych izolacji 

przeciwwilgociowych piwnic, garaży, tarasów 
 Zabezpieczania przed wilgocią podziemnych części 

budowli, tj. ław, fundamentów, itp. 
 Gruntowanie stropów na gruncie w pomieszczeniach 

piwnicznych, garażach w rozcieńczeniu z  wodą 
w stosunku 1 : 2
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DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

FORUM GREINPLAST 
ZAWSZE DLA KLIENTA
TU MOŻNA WYMIENIĆ SIĘ OPINIĄ NA TEMAT PRODUKTÓW FIRMY GREINPLAST 
LUB SKORZYSTAĆ Z DOŚWIADCZEŃ TYCH, KTÓRZY STOSUJĄ JE OD DAWNA. 
ALE FORUM BUDOWLANE NA STRONIE INTERNETOWEJ GREINPLASTU TO 
TAKŻE MIEJSCE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ NA NAJRÓŻNIEJSZE 
PYTANIA ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM. POMOCĄ SŁUŻĄ ZARÓWNO 
FIRMOWI SPECJALIŚCI I DORADCY, JAK I INNI UŻYTKOWNICY FORUM. 

 WWW.GREINPLAST.PL

NOWOŚCI

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 
ROZPUSZCZALNIKOWA Klej do styropianu IBR

WŁAŚCIWOŚCI:
Masa bitumiczna wysoko 
modyfi kowana kauczukiem 
syntetycznym, z dodatkiem 
żywic i związków chemicznych 
poprawiających przyczepność do 
styropianu, podłoży bitumicznych, 
betonowych, blach i możliwość stosowania na lekko wilgotne 
podłoża. Duża zawartość kauczuku powoduje powstanie 
powłoki o wyjątkowo elastoplastycznych własnościach, silnie 
związanej z podłożem. Powłoka jest całkowicie odporna na 
działanie wody, słabych kwasów, zasad. 
Zawiera rozpuszczalnik organiczny bezpieczny dla styropianu. 

ZASTOSOWANIE:
 Przyklejanie płyt styropianowych, płyt warstwowych 

(styropapa) oraz wełny mineralnej,  drewnopochodnej 
i innych materiałów ocieplających do podłoży betonowych, 
bitumicznych, pokryć dachowych, blach trapezowych itp.

 Klejenie papy do podłoży betonowych i papy do papy. 
Wykonywanie przeciwwodnych hydroizolacji podziemnych 
części budowli. 

 Nie stosować do pap smołowych, pap na taśmie aluminiowej 
oraz przyklejania papy do styropianu (produkcji styropapy). 

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA WODNA   
Klej do styropianu IBS

WŁAŚCIWOŚCI:
Wysoko modyfi kowana masa bitumiczno-kauczukowa 
w postaci pasty o doskonałej przyczepności do betonu, 
ścian murowanych, drewna, płyt gipsowo – kartonowych 
itp. Powłoka powstała po wyschnięciu jest zwarta, 
szczelna i wyjątkowo elastoplastyczna, pozwala na 
niwelowanie pęknięć podłoża do 5mm. 
Jest bezpieczna w stosowaniu, 
nie zawiera rozcieńczalników 
organicznych. Masę 
Greinplast IBS można 
stosować w bezpośredniej 
styczności ze styropianem.              
Nie rozcieńczać produktu 
wodą.

ZASTOSOWANIE:
 Jako hydroizolacja podposadzkowa tarasów, balkonów, 

piwnic, garaży, powierzchni o kształtach nieregularnych, 
a także do wykonywania trwale elastycznych hydroizolacji 
przeciwwodnych podziemnych części budowli 
(ław fundamentowych, fundamentów itp.).  

 Przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych do 
podłoży.

HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA  
Standardowa

WŁAŚCIWOŚCI:
Dwuskładnikowa, elastyczna 
membrana uszczelniająca. 
Wyjątkowo odporna na wodę 
– również w stałym kontakcie 
z nią, dobra odporność na 
zarysowania, dobra nośność 
i wysoka przepuszczalność pary 
wodnej. Powstała powłoka jest szorstka, dostosowana 
do nakładania okładzin ceramicznych. Powstała powłoka 
jest monolityczna, chroni budowle przed chemikaliami 
agresywnymi (siarczany, chlorki, kwasy), olejami i wszelkimi 
aktywnymi związkami w ziemi. Jest łatwa do stosowania, daje 
się nanosić na powierzchnie o skomplikowanych kształtach. 

ZASTOSOWANIE:
 Do wykonywania elastycznych i uszczelniających powłok 

wszelkich budowli wewnątrz i na zewnątrz, a w szczególności 
tarasów i balkonów pod okładziny ceramiczne. 

 Ze względu na szorstkość powstałej powłoki, do stosowania 
szczególnie tam, gdzie będą przyklejane wszelkiego rodzaju 
okładziny ceramiczne (duża przyczepność klejów).

 Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz budynków. 
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Czy wśród tak szerokiej oferty gotowych projektów domów 
jest wciąż zapotrzebowanie na projekty indywidualne?

Ale to dotyczy tylko budownictwa jednorodzinnego?

Kto zatem decyduje się na indywidualne 
projekty domów?

Czy wiek ma znaczenie wśród klientów 
zamawiających indywidualne projekty domów?

OKIEM

ARCHITEKTA

HYDROIZOLACJA JEDNOSKŁADNIKOWA 
Płynna Folia

WŁAŚCIWOŚCI:
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, półpłynna masa 
o właściwościach tiksotropowych na bazie fi rmowo 
opracowanej dyspersji polimerów z dodatkiem środków 
uszlachetniających. Po związaniu masy Greinplast IC tworzy się 
bardzo elastyczna, szczelna, wodochronna, odporna na mrozy 
dobrze przylegająca do podłoża powłoka. 

ZASTOSOWANIE:
 Do wykonywania 

przeciwwilgociowych powłok 
uszczelniających podłoży 
budowlanych pod wykładziny 
ceramiczne wewnątrz 
pomieszczeń o podwyższonej 
wilgotności: łazienki, natryski, 
toalety, pralnie, piwnice, kuchnie, 
zmywalnie naczyń, obieralnie warzyw w obiektach zbiorowego 
żywienia, służby zdrowia, oświatowych itp. 

 Do wykonywania przeciwwilgociowych powłok 
uszczelniających  pod wylewki na stropach wewnątrz 
pomieszczeń.

JASTRYCH PODKŁADOWY 
GRUBOWARSTWOWY

Służy do ręcznego wykonywania grubowarstwowych 
(od 20mm do 100mm) podkładów cementowych 
zespolonych lub jako płyty dociskowe.

 Może być związany 
z podłożem od grubości 
20mm do 100mm, a także 
jako podkład niezwiązany 
z podłożem układany na 
izolacjach z folii, papy, 
styropianu, wełny, itp. 
o grubości od 40mm do 
80mm, jak również może być 
stosowany z ogrzewaniem 
podłogowym, gdzie warstwa 
przykrywająca powinna mieć 
grubości minimum 40 mm.

HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA 
Wysokociśnieniowa I2W

WŁAŚCIWOŚCI:
Dwuskładnikowa, elastyczna i bardzo 
mocna membrana uszczelniająca. 
Wyjątkowo odporna na wodę – 
również w stałym kontakcie z nią, 
doskonała długotrwała odporność na 
warunki atmosferyczne, zarysowanie, 
dobra nośność. Powłoka monolityczna 
chroniąca budowle przed chemikaliami agresywnymi (siarczany, 
chlorki, kwasy) i wszelkimi aktywnymi związkami w ziemi. Jest łatwa 
do stosowania, daje się nanosić na powierzchnie o skomplikowanych 
kształtach.

ZASTOSOWANIE:
 Do wykonywania elastycznych, uszczelniających membran 

ścian piwnic i fundamentów, izolacji poziomych, typu wannowego, 
stropów garaży podziemnych, izolacji basenów pływackich, 
zbiorników wody przemysłowej, zbiorników z wodą pitną, izolacji 
szamb, kanałów ściekowych, oczyszczalni ścieków, biogazowni itp. 

 Hydroizolacje odporne na działanie wody morskiej, izolowanie 
tarasów, balkonów ( można bezpośrednio oklejać płytkami 
ceramicznymi), uszczelnianie dachów o podłożu betonowym. 

 Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń. 

INDYWIDUALNY PROJEKT 
ODPOWIEDZIĄ NA WSZYSTKIE OCZEKIWANIA

A czy można zebrać, usystematyzować grupę 
architektonicznych cech, jakich klienci poszukują 
w takich indywidualnych projektach?

Jak pan wspomniał – indywidualne projekty domów 
to wciąż rzadkość, budujący częściej korzystają z typowych 
projektów, a zatem większość domów jest podobna do 
siebie. 

Dziękuję za rozmowę.

ROZMOWA Z PIOTREM ORLEWSKIM, ARCHITEKTEM 
Z PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 
ORLEWSKI W RZESZOWIE
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