




ChCiałbyś, żeby Twoja firma była rozpoznawalna? 

A może po prostu chcesz obdarować swoich klientów firmowymi gadżetami, aby o Tobie nie 
zapomnieli? Jeżeli odpowiedziałeś na jedno z pytań „TAK”, to nasza oferta jest specjalnie 
dla Ciebie! Nasze produkty są świetnym nośnikiem reklamy, dzięki czemu zawsze będziesz 
widoczny! Zamawiając u Nas masz pewność co do jakości produktu, Kaja-Jakubaszek S.J. 

działa na polskim oraz międzynarodowym rynku już od 1990 roku. 

Od lat spełniamy oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

KreaTywnośĆ

jaKośĆ

ambiCja

aKTywnośĆ

Reklama w internecie jest tak powszechna, 
że nie zwracamy na nią uwagi, dlatego na-
sze pomysłowe produkty nie tylko przypo-
mną o Twojej firmie i marce, ale staną się 
praktycznym prezentem.

Naszą misją jest budowanie rozpoznawal-
ności Twojej Marki.

Dzięki wysokiej jakości naszych produktów 
również Twoja marka może być rozpozna-
walna.

A to tylko ułamek naszych możliwości.

Produkujemy dla Ciebie praktyczne gadże-
ty reklamowe, które nie zostaną porzuco-
ne jak kolejne długopisy. Ty dobrze wiesz, 
że robisz wszystko, aby Twoja firma była 
najlepsza. My chcemy o tym przypominać  
i pozwolić, aby Klienci przekonali się o tym 
sami.

Dziś żyje się aktywnie, dlatego naszym ce-
lem jest, aby nasze produkty pomagały  
w dobrych chwilach każdego dnia - dzięki 
ich wysokiej jakości Twoja marka będzie 
dobrze się kojarzyła i utrwalała.



To wszystko jesteśmy w stanie 
zagwarantować dzięki naszej ofercie 
skierowanej specjalnie do Ciebie. 

Nasze produkty to świetna inwestycja, 
ponieważ same o Tobie przypominają. 
Jesteśmy pewni, że damy radę sprostać 
oczekiwaniom nawet najbardziej 
wymagających klientów. 

Nasza firma działa od 28 lat, co 
przekłada się na wysokie doświadczenie 
i kreatywne podejście do klienta.

Poznaj nasze produkty

bĄDŹ rozpoznawalny!

Co liczy się dla Ciebie 
najbardziej? 
Rozpoznawalność 
Twojej firmy? 
Gadżety dla klientów 
i pracowników?



KonTaKT
Monika Borowska 
tel.: +48 695 988 288
m.borowska@kaja.szczecin.pl 
www.kajagift.pl

Kaja - jaKUbaSzeK sp. j. 
Aleja Kasztanowa 9 
72-005 Przecław 
tel./fax: +48 91 311 88 09 
www.kaja.szczecin.pl

pleCaK reKlamowy
Super plecak jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto ceni sobie komfort i praktyczność. Worek 
można zabrać ze sobą wszędzie, doskonale nada się na wycieczkę, do szkoły, na zakupy, na fitness 
lub jako pomysłowe i oryginalne opakowanie na prezent. Jego atutem jest to, że cała jego powierzch-
nia z obu stron jest przeznaczona pod nadruk, można wydrukować dowolną grafikę, Twoje logo lub 
dane adresowe. 

Doskonały sposób na reklamę i promocję Twojej marki. 
wyróżniaj się z tłumu! 

informaCje SzCzegółowe:

7558

8388

Plecak reklamowy

Plecak z Twoim logo

•	 materiał: poliestrowa wodoodporna tkanina lub mikrofibra gładka + elementy odblaskowe w dolnych rogach worka
•	 gramatura: 200 g/m2 lub 100 g/m2

•	 wymiary plecaka: 41,5x30,5 cm lub 40x30 cm
•	 nadruk: cyfrowy pełnokolorowy, jednostronny lub dwustronny 
•	 pole zadruku: maksymalne wykorzystanie całej powierzchni materiału 



To wszystko jesteśmy w stanie zagwarantować 
dzięki naszej ofercie skierowanej specjalnie 
do Ciebie. 

Nasze produkty to świetna inwestycja, ponieważ 
same o Tobie przypominają. Jesteśmy pewni, 
że damy radę sprostać oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających klientów. 

Nasza firma działa od 28 lat, co przekłada się 
na wysokie doświadczenie i kreatywne 
podejście do klienta.

Poznaj nasze produkty

Co liczy się dla Ciebie 
najbardziej? 
Rozpoznawalność 
Twojej firmy? 
Gadżety dla klientów 
i pracowników?

Twoja marKa bęDzie 
wiDoCzna!



gĄbKi Do Szyb
Prostokątne lub okrągłe gąbki, obszyte irchą syntetyczną i gładką mikrofibrą, doskonale nadają się do  
mycia i przecierania zaparowanych szyb, zwiększając bezpieczeństwo i komfort jazdy samochodem. 

miejsce na umieszczenie Twojego logo zwiększa szanse na promocję firmy 
wśród dealerów, warsztatów i użytkowników samochodów.

8067

5462

Gąbka Duo okrągła
o średnicy 11,5 cm

Gąbka Duo prostokątna
o wymiarach 14x8,5x4,5 cm

•	 materiał: mikrofibra gładka 55% poliester, 
45% poliamid, ircha syntetyczna PVA 

•	 Dostępne wymiary: 14x8,5x4,5 cm, Ø 11,5 cm      
•	 opakowanie jednostkowe: folia termo        

•	 metoda: nadruk pełnokolorowy, CMYK,   
•	 rozmiar nadruku: nadruk jednostronny na 

mikrofibrze na całej powierzchni.    

informaCje TeChniCzne: informaCje o naDrUKU:

KonTaKT
Monika Borowska 
tel.: +48 695 988 288
m.borowska@kaja.szczecin.pl 
www.kajagift.pl

Kaja - jaKUbaSzeK sp. j. 
Aleja Kasztanowa 9 
72-005 Przecław 
tel./fax: +48 91 311 88 09 
www.kaja.szczecin.pl



To wszystko jesteśmy w stanie zagwarantować 
dzięki naszej ofercie skierowanej specjalnie 
do Ciebie. 

Nasze produkty to świetna inwestycja, 
ponieważ same o Tobie przypominają. 
Jesteśmy pewni, że damy radę sprostać 
oczekiwaniom nawet najbardziej 
wymagających klientów. 

Nasza firma działa od 28 lat, co przekłada 
się na wysokie doświadczenie i kreatywne 
podejście do klienta.

Poznaj nasze produkty

Co liczy się dla Ciebie 
najbardziej? 
Rozpoznawalność 
Twojej firmy? 
Gadżety dla klientów 
i pracowników?

CzySTe pole wiDzenia!



śCiereCzKi DeliCaTe
Ściereczka z mikrofibry do przedmiotów o delikatnej powierzchni takich jak: okulary, telefony, tablety, 
ekrany LCD, kamery, aparaty fotograficzne, obiektywy. Zalecana do czyszczenia powierzchni pokry-
tych powłokami np. AR (Anty Refleks). Doskonale poleruje nie pozostawiając po sobie smug czy kłacz-
ków. Struktura ściereczki przypomina gruby naturalny jedwab. 

Doskonały nośnik reklamy dla Twojej marki

informaCje SzCzegółowe:

•	 materiał: mikrofibra typu jedwab
•	 gramatura: 250 g/m2

•	 nadruk: cyfrowy pełnokolorowy - certyfikowana jakość: Oeko-Tex® Standard 100, 
jednostronny lub dwustronny

•	 pole zadruku: maksymalne wykorzystanie całej powierzchni materiału

7596

Ściereczka Delicate 
10x15 cm

7602

Ściereczka Delicate 
15x18 cm

KonTaKT
Monika Borowska 
tel.: +48 695 988 288
m.borowska@kaja.szczecin.pl 
www.kajagift.pl

Kaja - jaKUbaSzeK sp. j. 
Aleja Kasztanowa 9 
72-005 Przecław 
tel./fax: +48 91 311 88 09 
www.kaja.szczecin.pl



To wszystko jesteśmy w stanie 
zagwarantować dzięki naszej ofercie 
skierowanej specjalnie do Ciebie. 

Nasze produkty to świetna inwestycja, 
ponieważ same o Tobie przypominają. 
Jesteśmy pewni, że damy radę 
sprostać oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających klientów. 

Nasza firma działa od 28 lat, 
co przekłada się na wysokie 
doświadczenie i kreatywne 
podejście do klienta.

Poznaj nasze produkty

Co liczy się dla Ciebie 
najbardziej? 
Rozpoznawalność 
Twojej firmy? 
Gadżety dla klientów 
i pracowników?

możeSz byĆ wSzęDzie!



ręCzniKi SzybKoSChnĄCe
Ręcznik szybkoschnący - o wyjątkowo gładkiej powierzchni. Bardzo miły w dotyku i przyjemny dla 
ciała, przypominający zamsz. Jest wykonany z najwyższej jakości ultra-mikrofibry. Brzegi ręcznika 
mogą być wykończone nicią lub cięciem ultradźwiękowym. Doskonały dla osób aktywnych, chło-
nie pot, wodę, jest lekki i kompaktowy. Jest szybkoschnący, dzięki temu, że szybko oddaje wilgoć. 
Sprawdzi się w każdej sytuacji, np. na plaży (dzięki swojej ścisłej strukturze ręcznik nie zbiera piasku),  
w klubie fitness, podczas biegania czy wspinaczki.
Nasz ręcznik jest idealnym nośnikiem reklamy, duża powierzchnia nadruku i wysoka jakość wykona-
nia wyróżnią Cię z tłumu.

Doskonały nośnik reklamy dla Twojej marki

informaCje SzCzegółowe:

•	 materiał: mikrofibra Premium - skład: 80% poliester, 20% nylon  
•	 gramatura: 220 g/m2

•	 nadruk: cyfrowy pełnokolorowy - Oeko-Tex Standard 100. Eco Passport (bezpieczny również dla niemowląt), jednostronny 
lub dwustronny

•	 pole zadruku: maksymalne wykorzystanie całej powierzchni materiału 
•	 Możliwe inne rozmiary ręczników 
•	 Można prać w temperaturze do 40°C. Nie używać środków zmiękczających oraz wybielaczy. Nie prasować.

8401

Ręcznik szybkoschnący 
50x100 cm

8395

Ręcznik szybkoschnący 
40x60 cm

KonTaKT
Monika Borowska 
tel.: +48 695 988 288
m.borowska@kaja.szczecin.pl 
www.kajagift.pl

Kaja - jaKUbaSzeK sp. j. 
Aleja Kasztanowa 9 
72-005 Przecław 
tel./fax: +48 91 311 88 09 
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To wszystko jesteśmy w stanie zagwarantować 
dzięki naszej ofercie skierowanej specjalnie 
do Ciebie. 

Nasze produkty to świetna inwestycja, 
ponieważ same o Tobie przypominają. 
Jesteśmy pewni, że damy radę sprostać 
oczekiwaniom nawet najbardziej 
wymagających klientów. 

Nasza firma działa od 28 lat, co przekłada 
się na wysokie doświadczenie i kreatywne 
podejście do klienta.

Poznaj nasze produkty

Co liczy się dla Ciebie 
najbardziej? 
Rozpoznawalność 
Twojej firmy? 
Gadżety dla klientów 
i pracowników?

oDrobina lUKSUSU



zeSTaw z irChy naTUralnej
Zestaw najwyższej jakości - dla koneserów. Ircha naturalna najlepiej ze wszystkich materiałów czyści 
szkło, zbiera wodę i opary, jest przy tym najbardziej trwała. W efektownym opakowaniu logo tłoczo-
ne na naturalnej skórze prezentuje się znakomicie.

Doskonały sposób na reklamę i promocję Twojej marki. 
wyróżniaj się z tłumu! 

informaCje SzCzegółowe:

•	 materiał: ircha naturalna 
•	 Kolor gąbki i myjki: naturalna barwa irchy
•	 zdobienie gąbki: tłoczenie wklęsłe o wymiarach maksymalnie 6x8 cm,  

wszywka logo full color maksymalna wielkość 4x1,5 cm 
•	 opakowanie jednostkowe: pudełko blister

KonTaKT
Monika Borowska 
tel.: +48 695 988 288
m.borowska@kaja.szczecin.pl 
www.kajagift.pl

Kaja - jaKUbaSzeK sp. j. 
Aleja Kasztanowa 9 
72-005 Przecław 
tel./fax: +48 91 311 88 09 
www.kaja.szczecin.pl

1358

Zestaw z irch naturalnej:
gąbka 14x8,5x4,5 cm

myjka z irch naturalnej 8 dm2



To wszystko jesteśmy w stanie zagwarantować 
dzięki naszej ofercie skierowanej specjalnie 
do Ciebie. 

Nasze produkty to świetna inwestycja, 
ponieważ same o Tobie przypominają. 
Jesteśmy pewni, że damy radę sprostać 
oczekiwaniom nawet najbardziej 
wymagających klientów. 

Nasza firma działa od 28 lat, co przekłada 
się na wysokie doświadczenie i kreatywne 
podejście do klienta.

Poznaj nasze produkty

Co liczy się dla Ciebie 
najbardziej? 
Rozpoznawalność 
Twojej firmy? 
Gadżety dla klientów 
i pracowników?

zDwojona wiDoCznośĆ 
Twojej marKi



zeSTaw Kaja S
Dwa najpopularniejsze i najlepiej prezentujące logo akcesoria do czyszczenia: gąbka obszyta irchą 
syntetyczną (14x8,5x4,5 cm) i myjka z irchy syntetycznej (40x30 cm) w jednym zestawie - niezbędnym 
w każdym samochodzie. Starannie wykonane, trwałe. 

Doskonały sposób na reklamę i promocję Twojej marki. 
wyróżniaj się z tłumu! 

informaCje SzCzegółowe:

•	 materiał: ircha syntetyczna
•	 Kolor gąbki i myjki: żółty 
•	 zdobienie gąbki: nadruk na gąbce i myjce z irchy syntetycznej: 1, 2 kolory
•	 Maksymalna wielkość nadruku 6,5 x 3,5 cm - gąbka, 6,5 x 5 cm - myjka, tłoczenie wklęsłe na gąbce i myjce z irchy synte-

tycznej: o wymiarach maksymalnie 6 x 8 cm na gąbce i 10 x 5 cm na myjce
•	 opakowanie jednostkowe: pudełko blister, worek z samoprzylepnym zamknięciem

KonTaKT
Monika Borowska 
tel.: +48 695 988 288
m.borowska@kaja.szczecin.pl 
www.kajagift.pl

Kaja - jaKUbaSzeK sp. j. 
Aleja Kasztanowa 9 
72-005 Przecław 
tel./fax: +48 91 311 88 09 
www.kaja.szczecin.pl

0429

Zestaw Kaja S:
- gąbka oszyta irchą 

syntetyczną 14x8,5x4,5 cm
- myjka z irchy

 naturalnej 8 dm2



To wszystko jesteśmy w stanie zagwarantować 
dzięki naszej ofercie skierowanej specjalnie 
do Ciebie. 

Nasze produkty to świetna inwestycja, 
ponieważ same o Tobie przypominają. 
Jesteśmy pewni, że damy radę sprostać 
oczekiwaniom nawet najbardziej 
wymagających klientów. 

Nasza firma działa od 28 lat, co przekłada 
się na wysokie doświadczenie i kreatywne 
podejście do klienta.

Poznaj nasze produkty

Co liczy się dla Ciebie 
najbardziej? 
Rozpoznawalność 
Twojej firmy? 
Gadżety dla klientów 
i pracowników?

CzySTe pole wiDzenia!



1365

Ściereczki 
do okularów

17x11,5 cm

KonTaKT
Monika Borowska 
tel.: +48 695 988 288
m.borowska@kaja.szczecin.pl 
www.kajagift.pl

Kaja - jaKUbaSzeK sp. j. 
Aleja Kasztanowa 9 
72-005 Przecław 
tel./fax: +48 91 311 88 09 
www.kaja.szczecin.pl

śCiereCzKi Do oKUlarów
Doskonała ściereczka z mikrofibry do czyszczenia okularów, ekranów, monitorów. 
Można używać bez detergentów.

Doskonały sposób na reklamę i promocję Twojej marki. 
wyróżniaj się z tłumu! 

informaCje SzCzegółowe:

•	 materiał: mikrofibra
•	 Kolory ściereczki: pastelowe: różowy, żółty, zielony, niebieski oraz biały 
•	 zdobienie: nadruk 1, 2 kolory - maksymalna wielkość nadruku 6,5x3,5 cm, sublimacja na białej ściereczce
•	 opakowanie jednostkowe: luzem, worek z samoprzylepnym zamknięciem, kartonikowa koperta



To wszystko jesteśmy w stanie zagwarantować dzięki naszej ofercie skierowanej specjalnie 
do Ciebie. 

Nasze produkty to świetna inwestycja, ponieważ same o Tobie przypominają. Jesteśmy 
pewni, że damy radę sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. 

Nasza firma działa od 28 lat, co przekłada się na wysokie doświadczenie i kreatywne 
podejście do klienta.

Poznaj nasze produkty

Co liczy się dla Ciebie najbardziej? Rozpoznawalność 
Twojej firmy? Gadżety dla klientów i pracowników?

zobaCz jaKa pięKna zima!



6115

Skrobaczka z rękawicą

KonTaKT
Monika Borowska 
tel.: +48 695 988 288
m.borowska@kaja.szczecin.pl 
www.kajagift.pl

Kaja - jaKUbaSzeK sp. j. 
Aleja Kasztanowa 9 
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SKrobaCzKa z ręKawiCĄ
Ochronna rękawicą ze skrobakiem, podszyta miłym w dotyku futerkiem zwiększającym komfort 
użytkowania. 
Praktyczny upominek na zimę.

Doskonały sposób na reklamę i promocję Twojej marki. 
wyróżniaj się z tłumu! 

informaCje SzCzegółowe:

•	 Kolor skrobaczki: jasny niebieski, różowy, zielony, przeźroczysty - inny kolor przy ilości 3000 sztuk
•	 Kolor rękawicy: granatowy, inny kolor przy zamówieniu około 1500 szt
•	 zdobienie rękawicy: wszywka logo full color - maksymalna wielkość 4x1,5 cm, nadruk 1,2 kolory, sublimacja na rękawicy
•	 opakowanie jednostkowe: luzem, karton zbiorczy



To wszystko jesteśmy w stanie zagwarantować dzięki naszej ofercie skierowanej specjalnie 
do Ciebie. 

Nasze produkty to świetna inwestycja, ponieważ same o Tobie przypominają. Jesteśmy 
pewni, że damy radę sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. 

Nasza firma działa od 28 lat, co przekłada się na wysokie doświadczenie i kreatywne 
podejście do klienta.

Poznaj nasze produkty

Co liczy się dla Ciebie najbardziej? Rozpoznawalność 
Twojej firmy? Gadżety dla klientów i pracowników?

możeSz byĆ wSzęDzie!



5479

Zestaw TRUCK S

KonTaKT
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zeSTaw TrUCK S
Zestaw składa się z gąbki obszytej irchą syntetyczną o podwyższonej trwałości, przeznaczonej do 
długotrwałego użytkowania, wymiary (15x105 cm) oraz dwustronnej skrobaczki z gumką. 

Doskonały sposób na reklamę i promocję Twojej marki. 
wyróżniaj się z tłumu! 

informaCje SzCzegółowe:

•	 Kolor gąbki: żółta 
•	 Kolory skrobaczek: jasny niebieski, różowy, zielony - inny kolor przy ilości 3000 sztuk 
•	 zdobienie gąbki: nadruk 1, 2 kolory, maksymalna wielkość nadruku 6,5x3,5 cm, tłoczenie wklęsłe na gąbce o wymiarach 

maksymalnie 6x8 cm 
•	 zdobienie skrobaczki: nadruk 1, 2 kolory; maksymalna wielkość nadruku 5x3,5 cm
•	 opakowanie jednostkowe: folia termo, worek z samoprzylepnym zamknięciem



To wszystko jesteśmy w stanie zagwarantować dzięki naszej ofercie skierowanej 
specjalnie do Ciebie. 

Nasze produkty to świetna inwestycja, ponieważ same o Tobie przypominają. Jesteśmy 
pewni, że damy radę sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. 

Nasza firma działa od 28 lat, co przekłada się na wysokie doświadczenie i kreatywne 
podejście do klienta.

Poznaj nasze produkty

Co liczy się dla Ciebie najbardziej? Rozpoznawalność 
Twojej firmy? Gadżety dla klientów i pracowników?

możeSz byĆ wSzęDzie!



0467

Zestaw Zima

zeSTaw zima
Trzy najpopularniejsze i najlepiej prezentujące logo akcesoria: gąbka obszyta irchą syntetyczną (14 
x 8,5 x 4,5 cm), myjka z irchy syntetycznej (40x30 cm) i skrobaczka mini w jednym zestawie - poręcz-
nym, wygodnym w użyciu. 

Doskonały sposób na reklamę i promocję Twojej marki. 
wyróżniaj się z tłumu! 

informaCje SzCzegółowe:

•	 Kolor gąbek i myjki: żółty 
•	 Kolory skrobaczek: jasny niebieski, różowy, zielony - inny kolor przy ilości 6000 sztuk 
•	 zdobienie gąbek i myjki: nadruk na gąbce i myjce z irchy syntetycznej 1, 2 kolory Maksymalna wielkość nadruku 6,5x3,5 cm 

- gąbka i 6,5x5 cm - myjka; tłoczenie wklęsłe na gąbce i myjce z irchy syntetycznej o wymiarach maksymalnie 6x8 cm na 
gąbce i 10x5 cm na myjce

•	 zdobienie skrobaczek:  nadruk na skrobaczce: 1, 2 kolory, Maksymalna wielkość nadruku 5x2,5 cm 
•	 opakowanie jednostkowe: pudełko blister, worek z samoprzylepnym zamknięciem 

KonTaKT
Monika Borowska 
tel.: +48 695 988 288
m.borowska@kaja.szczecin.pl 
www.kajagift.pl

Kaja - jaKUbaSzeK sp. j. 
Aleja Kasztanowa 9 
72-005 Przecław 
tel./fax: +48 91 311 88 09 
www.kaja.szczecin.pl



To wszystko jesteśmy w stanie zagwarantować dzięki naszej ofercie 
skierowanej specjalnie do Ciebie. 

Nasze produkty to świetna inwestycja, ponieważ same o Tobie przypominają. Jesteśmy 
pewni, że damy radę sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. 

Nasza firma działa od 28 lat, co przekłada się na wysokie doświadczenie i kreatywne 
podejście do klienta.

poznaj nasze produkty!

Co liczy się dla Ciebie najbardziej? Rozpoznawalność 
Twojej firmy? Gadżety dla klientów i pracowników?

możeSz byĆ wSzęDzie!



6102

Skrobaczka dwustronna z gumką

SKrobaCzKa DwUSTronna z gUmKĄ
Popularny, tani upominek praktyczny na zimę. Skrobaczka jest wytrzymała, do długotrwałego użycia. 

KonTaKT
Monika Borowska 
tel.: +48 695 988 288
m.borowska@kaja.szczecin.pl 
www.kajagift.pl

Kaja - jaKUbaSzeK sp. j. 
Aleja Kasztanowa 9 
72-005 Przecław 
tel./fax: +48 91 311 88 09 
www.kaja.szczecin.pl

informaCje SzCzegółowe:

•	 Kolor skrobaczki: jasny niebieski, różowy, zielony - inny kolor przy ilości 3000 sztuk  
•	 zdobienie skrobaczki: nadruk 1, 2 kolory - maksymalna wielkość nadruku 5x3,5 cm
•	 opakowanie jednostkowe: luzem, karton zbiorczy

SKrobaCzKa jeDnoSTronna z gUmKĄ
Popularny, tani upominek - praktyczny na zimę. 

informaCje SzCzegółowe:

•	 Kolor skrobaczki: jasny niebieski, różowy, zielony  - inny kolor przy ilości 5000 sztuk   
•	 zdobienie skrobaczki: nadruk 1, 2 kolory - maksymalna wielkość nadruku 6,5x2 cm
•	 opakowanie jednostkowe: luzem, karton zbiorczy

6101

Skrobaczka jednostronna z gumką



Zapraszamy do zapoznania się
z naszym katalogiem 

na stronie

www.kaja.szczecin.pl





nie znalazłeś tego 
czego potrzebujesz? 

zapytaj! 
nie pozostawimy Cię 

bez odpowiedzi.


