100% NATURALNY LATEKS • KASZMIR • SILVER TECH • EXTRAQUANO

SEN - GŁÓWNY ELEMENT ŻYCIA
Dobry sen ma podstawowe znaczenie dla zachowania zdrowia fizycznego
i psychicznego. Bez zdrowego snu, czujemy się zmęczeni, odczuwamy brak energii,
mamy niską wydajność i jesteśmy podatni na choroby.
Rzadko śpimy na materacu dobrej jakości, który umożliwiłby nam zdrowy sen,
który jest niezbędny do utrzymania w dobrej kondycji wszystkich funkcji fizycznych
i umysłowych, a także optymalnej sprawności intelektualnej.
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ZDROWY SEN
JEDEN Z NASZYCH 6 ELEMENTÓW ZDROWEGO ŻYCIA
Sześć elementów zdrowego życia - POWIETRZE, WODA, ŻYWNOŚĆ, ŚWIATŁO, SEN
i AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA - tworzą fundament koncepcji zdrowego i długiego życia

Dobrej
jakości sen

Zdrowe
odżywianie

Aktywność
fizyczna

Regularna opieka
stomatologiczna

Przyjaciele
i rodzina

oraz misji firmy Zepter w zakresie zdrowia, którą promujemy już od ponad 35 lat!
Szeroko zakrojone i wszechstronne badania powszechnie dostępne potwierdzają, jak
trudno jest pielęgnować i utrzymać zdrowy nawyk snu, który pozwala w pełni odzyskać
siły w nocy.

Źródło: Badanie, w którym wzięło udział 28 000 respondentów z 23 krajów, którzy odpowiedzieli na poniższe pytanie: Co robisz, aby zachować dobry stan zdrowia?
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DOBREJ JAKOŚCI SEN
ZDROWA REGENERACJA ORGANIZMU
Zdrowy sen jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia
POPRAWIA

fizycznego i psychicznego, ponieważ od niego zależy jakość naszego życia.

UWAGĘ,
KONCENTRACJĘ

Jest to kluczowy czynnik w zapobieganiu i leczeniu chorób, wpływający na

I PAMIĘĆ
ZWIĘKSZA

WSPIERA

MOTYWACJĘ ORAZ

DETOKSYKACJĘ

WYDAJNOŚĆ

wszystkie komórki, tkanki, organy i nasz organizm jako całość, wprowadzając go
w stan dobrego samopoczucia.

WZMACNIA
SYSTEM

JAKOŚĆ SNU JEST KLUCZOWA DLA RYTMU DOBOWEGO

IMMUNOLOGICZNY
WSPIERA

ZAPOBIEGA

PROCES

SZKODLIWYM

Rytm dobowy to wzorzec snu i czuwania regulowany przez nasz wewnętrzny

REGENERACJI

SKUTKOM

KOMÓREK

STRESU

zegar, który działa pod wpływem światła i ciemności, i który funkcjonuje w cyklu

REGULUJE

24-godzinnym.

RÓWNOWAGĘ
HORMONALNĄ

Już po jednej nocy złego snu w naszym organizmie i mózgu pojawiają się liczne
problemy.
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ZALEDWIE PO JEDNEJ BEZSENNEJ NOCY,
POJAWIAJĄ SIĘ KONSEKWENCJE...

KONSEKWENCJE CHRONICZNEGO BRAKU
SNU SĄ NASTĘPUJĄCE...

WIĘKSZY APETYT I CIĄGŁE UCZUCIE GŁODU

WIĘKSZE RYZYKO ZAWAŁU

WIĘKSZE RYZYKO URAZU

WIĘKSZE RYZYKO OTYŁOŚCI

WYGLĄDAMY I CZUJEMY SIĘ BARDZO ŹLE

WIĘKSZE RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA

NISKA ODPORNOŚĆ ORGANIZMU

WIĘKSZE RYZYKO ZACHOROWANIA NA CUKRZYCĘ

PODWYŻSZONY POZIOM CUKRU I CIŚNIENIA KRWI

ZWIĘKSZONE RYZYKO WYSTĄPIENIA CHORÓB SERCA

NIESTABILNOŚĆ EMOCJONALNA I NIEPOKÓJ

WIĘKSZE RYZYKO ZACHOROWANIA NA ALZCHEIMERA

SŁABSZA KONCENTRACJA I GORSZA PAMIĘĆ

WYŻSZE RYZYKO NAGŁEJ ŚMIERCI

Jeśli są to konsekwencje tylko jednej bezsennej nocy, wyobraź sobie
konsekwencje chronicznego snu niskiej jakości.
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DOBRY MATERAC MA PODSTAWOWE
ZNACZENIE DLA ZDROWIA
Gdy mówimy o materacu, na jakość snu wpływa jego wiek, materiał z którego jest
wykonany, odkształcenie materiału, ilość bakterii, roztoczy w kurzu, potu i martwych
komórek skóry gromadzących się i odkładających w materacu.
Wysokiej jakości materac łagodzi ból pleców, ramion i sztywność o ponad 57%.
Materac klasy premium poprawia jakość snu o ponad 60%.
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100% oryginalny

TAF (Terapeutyczny

naturalny lateks

przepływ powietrza)

System dla inteligentnego snu QUANOMED®

AntiBact

został zaprojektowany dla spełnienia potrzeb

BRS (Wsparcie

HyperOxy

osób, które nie uznają kompromisów w kwestii

regeneracji

AntiStat

idealnego odpoczynku, regeneracji w trakcie

organizmu)

snu, komfortu i najwyższej kategorii luksusu.
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EXTRAQUANO
Terapeutyczne
biomolekularne
przeciwbólowe nakładki
i pokrowce

MAXQUANO
Luksusowe materace
klasy premium
z kaszmirem
i Silver Tech
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QUANOMED®

Naturalny lateks. Idealny komfort

QUANOMED®
Serce naszego
inteligentnego systemu
dla lepszego snu

Zmniejsza napięcie
Utrzymuje optymalną temperaturę ciała
Antyalergiczny

100% NATURALNY LATEKS

Przyjazny dla środowiska

BRS - BODY RECUPERATION SUPPORT
Wsparcie regeneracji organizmu

Niezwykle trwały

TAF - THERAPY AIR® FLOW
Terapeutyczny przepływ powietrza
14

Podtrzymuje kręgosłup i całe ciało

Biodegradowalny
Pochłania energię ruchu
Poprawia krążenie
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QUANOMED®

Naturalny lateks. Idealny komfort

QUANOMED® - 100% ORYGINALNY NATURALNY LATEKS
HEVEA BRASILIENSIS
QUANOMED® jest wykonany z najwyższej jakości naturalnego lateksu, który jest
otrzymywany z drzewa kauczukowego – Hevea Brasiliensis z lasów tropikalnych.
Jako surowiec, jest to mlecznobiała ciecz składająca się z rozproszonych w wodzie
cząstek gumy. Poza niezwykłymi właściwościami fizycznymi, lateks posiada doskonałe
właściwości higieniczne i mikrobiologiczne. Cząsteczki brudu nie są w stanie przenikać
dalej w głąb lateksu. Ponadto, w lateksie nie zamieszkują roztocza i mikroorganizmy,
chociaż podczas jego produkcji nie stosuje się żadnych pestycydów.
Miliony połączonych ze sobą mikroskopijnych komór powietrznych w lateksie
zapewniają doskonałą regulację temperatury, optymalne odprowadzanie wilgoci
i stałą cyrkulację powietrza.
100% naturalny lateks nie zawiera żadnych chemikaliów, syntetyków, pestycydów,
herbicydów i substancji toksycznych.
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QUANOMED®

Naturalny lateks. Idealny komfort

QUANOMED®
THERAPY AIR® FLOW - TAF
IDEALNA TERMOREGULACJA

Idealny przepływ powietrza
Idealna temperatura ciała
Idealne nawilżenie skóry
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QUANOMED®

Naturalny lateks. Idealny komfort

QUANOMED® THERAPY AIR® FLOW - TAF
POZWALA NA IDEALNY PRZEPŁYW POWIETRZA I UTRZYMANIE IDEALNEJ TEMPERATURY CIAŁA
QUANOMED® zapewnia idealny komfort, umożliwia dobry przepływ powietrza oraz utrzymuje
optymalną temperaturę ciała, co przekłada się na lepszą jakość snu.
Komfort, dobre samopoczucie i idealny klimat w łóżku podczas snu osiągane są dzięki najnowocześniejszej
technologii Therapy Air Flow (TAF). Miliony miniaturowych, połączonych ze sobą pęcherzyków
powietrza tworzą sprężystość i zapewniają naturalny przepływ powietrza przez naturalny lateks.
Ciągła wentylacja wewnątrz materaca i dodatkowy przepływ powietrza pomagają wyeliminować
ciepło z organizmu podczas snu.
Utrzymanie idealnej temperatury i nawilżenia naszego organizmu w trakcie snu sprawia, że
jesteśmy wypoczęci i mamy lepszy nastrój, zapobiega poceniu się, odwodnieniu, problemom
skórnym, infekcjom oraz początkom i nasilaniu się objawów chorób reumatycznych i innych. Idealna
temperatura ciała ma korzystne działanie na układ odpornościowy i metabolizm, przyspieszając
procesy regeneracyjne w naszym organizmie.
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QUANOMED®

QUANOMED® został zaprojektowany z myślą o osobach z następującymi schorzeniami:
Ból głowy
lub szyi

Ból ramion
i napięcie
mięśni

Sztywność
i ból pleców,
przemieszczenie
kręgów

Ból bioder
i zapalenie
stawów

Ból kolana
i drętwienie

Naturalny lateks. Idealny komfort

Ból
Bóle stawów
w mięśniach i puchnięcie
dolnych
nóg
partii nóg

QUANOMED® WSPARCIE REGENERACJI ORGANIZMU (BRS)
- 7 STREF REGENERACJI
Idealny system, który zapewnia anatomiczne wsparcie dla wszystkich części ciała,
zapewniając optymalny rozkład masy i obciążenia podczas snu dla doskonałej
regeneracji organizmu w trakcie snu.
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Prawidłowe ustawienie pleców jest bardzo ważne dla kręgosłupa, aby odpowiednio
i prawidłowo zregenerował się w ciągu nocy. Podział na strefy ułatwia również
rozkład ciśnienia, co sprzyja dobremu krążeniu krwi i zmniejsza ból. W rezultacie,

GŁOWA
I SZYJA
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RAMIONA

DOLNA
CZĘŚĆ
PLECÓW

MIEDNICA
I BIORDA

KOLANA

DOLNE
PARTIE
NÓG

STOPY

doświadczysz bardziej relaksującego i komfortowego snu, a obudzisz się
z poczuciem świeżości, odprężenia i witalności.
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QUANOMED®

Luksusowe pokrowce technologii premium

MAXQUANO

EXTRAQUANO

Materace
klasy premium

Terapeutyczne biomolekularne
nakładki i pokrowce przeciwbólowe

z Kaszmirem i Silver Tech

AntiBact • AntiStat • HyperOxy

kolekcja

24
24

kolekcja
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QUANOMED®

Luksusowe pokrowce technologii premium

MAXQUANO

EXTRAQUANO

Z CZEGO JEST WYKONANY MATERAC KLASY PREMIUM KOLEKCJI MAXQUANO?

GENIALNE ROZWIĄZANIE DO WALKI Z BÓLEM

Kaszmir to jedno z najcenniejszych i najszlachetniejszych włókien na świecie,

Extraquano to przeciwbólowa terapia biomolekularna stosowana we wszystkich

cenionych za miękkość, ciepło i funkcję utrzymywania stałej temperatury.

rodzajach nakładek i pokrowców w tej kolekcji. Na podstawie odkrycia naturalnej

Ponadto, kaszmir posiada właściwości antystatyczne, ponieważ nie przyciąga pola

mocy leczniczej czworościennej biocząsteczki jonowej, Extraquano to genialne

elektromagnetycznego i elektrostatycznego.

rozwiązanie do walki z bólem.

Srebrną tkaninę uzyskuje się za pomocą przędzy, w której srebro jest przędzone
razem z innymi włóknami tekstylnymi. Jak pokazują liczne badania, ma ona zdolność
poprawy jakości naszego snu, ponieważ zapewnia najwyższą ochronę przed
bakteriami, roztoczami i nieprzyjemnymi zapachami, zapewniając dobre zdrowie.
Silver Tech rozprasza ładunki elektrostatyczne nagromadzone w organizmie, redukuje
nieprzyjemne zapachy, jest całkowicie naturalna i długotrwała.

Kiedy śpimy, emitujemy określoną energię podczerwieni. Specjalne włókna
Extraquano absorbują to naturalne ludzkie promieniowanie podczerwone przy
minimalnej utracie energii i odbijają ją z powrotem do organizmu.
W ten sposób, w trakcie snu, otrzymujesz ciągłe promieniowanie podczerwone,
naśladujące terapię światłem podczerwonym, która z powodzeniem stosowana jest
w celu leczeniu bólu. Promieniowanie IR ogranicza odczuwanie bólu w trakcie snu,
poprawiając jego jakość.
Nakładki i pokrowce Extraquano zapewniają efekt terapeutyczny podczas snu dzięki
przełomowej i naukowo potwierdzonej technologii AntiBact, AntiStat i HyperOxy
zastosowanej w tkaninie całej kolekcji Extraquano.
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QUANOMED®

Pokrowce technologii premium

AntiBact

ODPORNE NA BAKTERIE I ALERGENY
OCHRONA
PRZED
ZAPALENIEM
OSKRZELI

OCHRONA
PRZED
WYSYPKĄ

OCHRONA
PRZED
ASTMĄ

OCHRONA
PRZED
ZAPALENIEM
SKÓRY

Luksusowe nakładki i pokrowce klasy premium z kolekcji Extraquano poddawane są
specjalnej procedurze przeciwbakteryjnej, oprócz standardowej wymaganej przez regulację
EU opartej o zarejestrowaną technologię PLT.
Antybakteryjna technologia PLT to zabieg przeciwdrobnoustrojowy, który hamuje rozwój
bakterii i zapobiega rozwojowi pleśni i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Jej
skuteczność obejmuje również grzyby i roztocza, które są nośnikami alergii i zapalenia skóry.
Terapia AntiBact oparta jest na określonej cząsteczce prebiotyku, całkowicie bezpiecznej dla

BRAK
ALERGENÓW

NIE
POWODUJĄ
POKRZYWKI

człowieka, która wyszczególniana jest wśród „biostatycznych” środków przeciwbakteryjnych,
co oznacza mniejsze ryzyko dla zdrowia i mniejsze skutki dla środowiska.
Spanie na tkaninie potraktowanej technologią AntiBact jest czynnikiem higieny, a co za
tym idzie dobrego samopoczucia i komfortu. AntiBact posiada certyfikat bezpieczeństwa
OEKO-TEX, co czyni ją całkowicie bezpieczną dla noworodków, dzieci i astmatyków.
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QUANOMED®

AntiStat

Pokrowce technologii premium

ŻEGNAJ STATYCZNA ELEKTRYCZNOŚĆ
Nagromadzone w trakcie czuwania i snu ładunki elektrostatyczne w organizmie mają negatywny
wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Energia elektryczna powoduje wzrost poziomu kortyzolu
oraz zaburzenia równowagi, drażliwość, podwyższone ciśnienie krwi, wzrost poziomu cukru we krwi,
bezsenność i zaburzenia cyklu dobowego.
Bardzo cienkie włókna węglowe wbudowane w nakładkę Extraquano zbierają szkodliwe dla
organizmu ładunki elektrostatyczne z jego powierzchni i uwalniają te ładunki do powietrza, w rezultacie
rozładowując organizm ze szkodliwej elektryczności statycznej.
Poprzez zmniejszenie napięcia i ilości energii elektrycznej organizm relaksuje się, poziom kortyzolu spada
do poziomu optymalnego, a jakość snu ulega poprawie. Ponadto, nakładka QUANOMED® Extraquano:
• Zmniejsza nerwowość i rozdrażnienie
• Poprawia uwagę, zdolność koncentracji i pamięć
• Poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego i stan hormonalny
• Reguluje ciśnienie krwi i poziom cukru
30
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QUANOMED®

Pokrowce technologii premium

HyperOxy
REGENERACJA ENERGII ORGANIZMU DLA SPOKOJNEGO SNU
Nakładki Extraquano wyróżnia również unikalna technologia HyperOxy, która
zwiększa poziom tlenu w organizmie i poprawia krążenie. HyperOxy stymuluje
lepszy dopływ tlenu i pokarmu do naszych komórek, dzięki czemu regenerują się
one szybciej i pozostają zdrowe na dłużej.
Dzięki

tej

najnowocześniejszej

technologii

i

dziesiątkom

termoreaktywnych minerałów, nakładki QUANOMED

®

wbudowanych

Extraquano zbierają

pasywnie utraconą energię organizmu, zwiększają i ożywiają ją, a następnie uwalniają
z powrotem do organizmu. Wiele różnych funkcji organizmu jest wzmacnianych, co
wspiera zdrowy styl życia i ogólnie dobre samopoczucie.
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QUANOMED®

Pokrowce technologii premium

TESTOWANIE
Oprócz setek testów laboratoryjnych, technologia stosowana przez QUANOMED®
została przetestowana i zatwierdzona w renomowanych uniwersytetach i klinikach
(badania kliniczne w USA, Azji, Kanadzie, Włoszech, Austrii, Niemczech i Polsce).
Wszystkie z nich dały pozytywne, znaczące, wiarygodne i mierzalne wyniki.
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QUANOMED®

Naturalny lateks. Idealny komfort

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI
QUANOMED® Inteligentny System dla lepszego Snu (ang. Sleep Smart System)
posiada oficjalne certyfikaty potwierdzające trwałość, elastyczność, odporność na
starzenie, bezpieczne użytkowanie, odporność na pleśń i alergeny.
QUANOMED® jest certyfikowany jako materiał hipoalergiczny, bezpieczny dla
skóry dziecka.
Zakłady produkcyjne QUANOMED® w Europie są przyjazne dla środowiska.
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ZAPEWNIA SPOKOJNY SEN - NIE WIERCIMY SIĘ
I NIE PRZEKŁADAMY Z BOKU NA BOK
ZAPEWNIA OPTYMALNĄ TEMPERATURĘ CIAŁA PODCZAS SNU
POPRAWIA JAKOŚĆ SNU
UMOŻLIWIA DOSKONAŁE ROZŁOŻENIE MASY CIAŁA
NIE POWODUJE ŻADNEGO UCISKU NA CIAŁO
ŁAGODZI BÓLE GŁOWY, PLECÓW I MIĘŚNI

UMOŻLIWIA PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE CIAŁA

ZWIĘKSZA ILOŚĆ ENERGII

ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ LEKARZY I SPECJALISTÓW

WZMACNIA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
POMAGA ZŁAGODZIĆ BÓLE REUMATYCZNE
WSPIERA ŁAGODZENIE OBJAWÓW ZAPALENIA STAWÓW
POMAGA PRZY SŁABYM KRĄŻENIU OBWODOWYM
ŁAGODZI BÓL STÓP
STYMULUJE WZROST KOMÓREK
ZWIĘKSZA ILOŚĆ TLENU W ORGANIZMIE
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IDEALNY PRZEPŁYW POWIETRZA
BRAK EFEKTU PRZEGRZANIA ORGANIZMU
BRAK ALERGENÓW
BRAK TOKSYCZNYCH OPARÓW
PRZEBADANY I CERTYFIKOWANY
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QUANOMED®

Inteligentny system spania

QUANOMED® INTELIGENTNY SYSTEM DLA LEPSZEGO SNU
KOLEKCJA DLA KAŻDEGO
Asortyment produktów QUANOMED® został stworzony w oparciu o szczegółową
analizę, aby zaoferować każdemu użytkownikowi optymalne rozwiązanie.
Jako jeden z sześciu filarów zdrowego stylu życia firmy Zepter, materace QUANOMED®
poprawiają jakość snu, chronią zdrowie i zapewniają maksymalny luksus.

QUANOMED®
kolekcja
TOPPERY

MATERACE

(NAKŁADKI
NAWIERZCHNIOWE)

NAKŁADKI

PODUSZKI

SUPQUANO

ZENIQUANO

EXTRAQUANO

DOPPIO

MAXQUANO

TOPQUANO

BIOM

ERGOQUANO

BABYQUANO

40
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MAXQUANO

MAXQUANO

Materac z pokrowcem Kaszmir i Silver Tech

Materac z pokrowcem Kaszmir i Silver Tech

INDEKS
QM-E-S105200
QM-H-S105200
QM-E-S90200
QM-H-S90200
QM-E-S80200
QM-H-S80200
42

WYMIARY
105 x 200 x 18 cm
90 x 200 x 18 cm
80 x 200 x 18 cm

TWARDOŚĆ / GĘSTOŚĆ
80 kg/m3
72 kg/m3
80 kg/m3
72 kg/m3
80 kg/m3
72 kg/m3

SILVER TECH
x
x
x
x
x
x

INDEKS
QM-E-D180200
QM-H-D180200
QM-E-D160200
QM-H-D160200
QM-E-D150200
QM-H-D150200
QM-E-D135200
QM-H-D135200

WYMIARY
180 x 200 x 18 cm
160 x 200 x 18 cm
150 x 200 x 18 cm
135 x 200 x 18 cm

TWARDOŚĆ / GĘSTOŚĆ
80 kg/m3
72 kg/m3
80 kg/m3
72 kg/m3
80 kg/m3
72 kg/m3
80 kg/m3
72 kg/m3

SILVER TECH
x
x
x
x
x
x
x
x
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SUPQUANO

BABYQUANO

Materaz z pokrowcem Extraquano

INDEKS
SQ-D160200
SQ-S90200
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WYMIARY
160 x 200 x 18 cm
90 x 200 x 18 cm

TWARDOŚĆ / GĘSTOŚĆ
75 kg/m3
75 kg/m3

Materac / Topper z pokrowcem Extraquano - rozmiar dla dziecka

STRONA COOL
x
x

STRONA EXTRAQUANO
x
x

INDEKS
BQ-70140

WYMIARY
70 x 140 x 10 cm

TWARDOŚĆ / GĘSTOŚĆ
72 kg/m3

STRONA COOL
x

STRONA EXTRAQUANO
x
45

TOPQUANO

ZENIQUANO

Topper (nakładka nawierzchniowa) z pokrowcem Extraquano

INDEKS
TQ-S90200
TQ-S80200
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WYMIARY
90 x 200 x 5 cm
80 x 200 x 5 cm

TWARDOŚĆ / GĘSTOŚĆ
72 kg/m3
72 kg/m3

STRONA COOL
X
X

Topper (nakładka nawierzchniowa) z pokrowcem Extraquano

STRONA EXTRAQUANO
X
X

INDEKS
ZQ-D180200
ZQ-D160200

WYMIARY
180 x 200 x 7,5 cm
160 x 200 x 7,5 cm

TWARDOŚĆ / GĘSTOŚĆ
72 kg/m3
72 kg/m3

STRONA COOL
X
X

STRONA EXTRAQUANO
X
X
47

EXTRAQUANO

BIOM

Najlepsza terapeutyczna górna nakładka
Biomolekularna terapia przeciwbólowa

INDEKS
FQ-S90200
FQ-S80200
48

WYMIARY
90 x 200 x 1,5 cm
80 x 200 x 1,5 cm

TWARDOŚĆ / GĘSTOŚĆ
72 kg/m3
72 kg/m3

Najlepsza terapeutyczna narzuta na materac
Biomolekularna terapia przeciwbólowa

STRONA EXTRAQUANO
X
X
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DOPPIO

ERGOQUANO

Poduszka z pokrowcem Extraquano

INDEKS
DP-4070
50

WYMIARY
40 x 70 x 11 cm

TWARDOŚĆ / GĘSTOŚĆ
45/50 kg/m3

STRONA COOL
X

Ergonomiczna poduszka z pokrowcem Extraquano

STRONA EXTRAQUANO
X

INDEKS
EQ-67.543.5

WYMIARY
40 x 65 x 11 cm

TWARDOŚĆ / GĘSTOŚĆ
45/50 kg/m3

STRONA COOL
X

STRONA EXTRAQUANO
X
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100% NATURALNY LATEKS • KASZMIR • SILVER TECH • EXTRAQUANO
Skontaktuj się

Zepter International Poland Sp. z o.o.
www.zepter.pl | www.shop.zepter.com.pl | www.quanomed.info | www.zeptermateracepl
Infolinia 22 230 99 40

Salon wystawowy
w Zepter Business Center
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa

