




Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o.
 Jesteśmy jednym z największych producentów margaryn, olejów i tłuszczów roślinnych  w Polsce. 
Dostarczamy klientom indywidualnym i biznesowym szeroką gamę produktów, bazujących na wysokiej 
jakości tłuszczach roślinnych. Poza znanymi na rynku detalicznym produktami, takimi jak Palma, Śniadaniowa, 
Margaryna Roślinna, czy olej Beskidzki, w swojej ofercie posiadamy również produkty dla sektora HoReCa 
oraz zakładów piekarniczych i cukierniczych. Status eksperta zawdzięczamy ponad 90-letniej tradycji, opartej  
o najwyższą jakość surowców, kontrolowany proces produkcji i politykę zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy 100%-owo polską firmą, o czym z dumą mówimy.
Nasze cele i działania skupiamy wokół 5 zasad:

 
 Jesteśmy silną spółką pracowniczą, której profesjonalny i zaangażowany zespół stanowi główną siłę napędową dla 
rozwoju firmy. Energię, środki i potencjał wykorzystujemy aby przede wszystkim realizować misję Spółki:

Podążamy za zmianami trendów żywieniowych i zdrowotnych.
Dostarczamy klientom indywidualnym i biznesowym w Polsce i za granicą

szeroką gamę produktów, bazujących na tłuszczach roślinnych.

 Sprawdzone źródła pochodzenia nasion rzepaku (wolne od GMO), najwyższe standardy produkcji, certyfikowani 
partnerzy i dostawcy, unikalne metody pozyskiwania, bez użycia konserwantów, bez mleka w proszku, bez sztucznych 
barwników – to tylko niektóre z naszych największych atutów.
 W kategorii olejów i tłuszczów posiadamy certyfikat BRC Global Standard For Food  w zakresie produkcji margaryn 
i tłuszczów roślinnych. Posiadanie certyfikatu BRC gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa oraz jakości produkowanej 
żywności.
 Stosowanie się do międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa żywności  i żywienia korzystnie 
wpływa na jakość świadczonych przez naszą firmę usług.
 Łącząc wiedzę pracowników, jakość pozyskiwanych surowców oraz wysokie standardy produkcyjne i przyjęty model 
biznesowy, firma Bielmar zapewnia sobie miejsce wśród liderów rynku tłuszczów roślinnych.
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1. Surowce i ich pochodzenie

2. Magazynowanie nasion

3. Przygotowywanie nasion

4. Powstawanie oleju jadalnego

5. Mieszanie składników margaryny

4. Powstawanie oleju jadalnego

butelkowanie

nasiona 
rzepaku

9 nowoczesnych 
silos—w

olej 
palmowy

czyszczenie
oleju

pozbywanie
zapachu

nasiona rzepaku
z kontrolowanych źródeł

9 nowoczesnych
silosów

głębokie
tłoczenie

olej
palmowy

olej
słonecznikowy

stała 
temperatura

60 tysięcy
ton

300 ton
na dobę

tylko raz
tłoczony

witaminy
A i D3 

faza 
mieszania

aromaty
smakowe

czysta
woda

cukier 
i s—l

butelkowanie

nasiona 
rzepaku

2. Magazynowanie nasion

9 nowoczesnych 
silos—w

3. Przygotowanie nasion

olej 
palmowy

czyszczenie
oleju

pozbywanie
zapachu

olej
roślinny

pozbywanie
zapachu

oczyszczanie
oleju

butelkowanie

aromaty
smakowe

tłuszcz
roślinny

cukier
i sól

woda

mleko
ukwaszone

witaminy
A i D3

JAK POWSTAJĄ NASZE PRODUKTY?
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ZALETY NASZYCH PRODUKTÓW

BEZ MLEKA
W PROSZKU

BEZ
KONSERWANTÓW

BEZ SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW

100% POLSKI
PRODUCENT

BEZ EKSTRAKCJI
CHEMICZNEJ

PRODUKTY
WEGE

TRANS
FREE

GMO
FREE
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Palma to najwyższej jakości margaryna, dedykowana w szczególności
ciastom kruchym i ucieranym. Uniwersalność recepturowa produktu pozwala

na zastosowanie w szerokiej gamie wypieków.

PRODUKT OPAKOWANIE
TERMIN

PRZYDATNOŚCI

ILOŚĆ KARTONÓW 
/ OPAKOWAŃ NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW
NA PALECIE

ILOŚĆ KG / L
NA PALECIE

ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

kod EAN

PALMA
10 kg 150 dni 9 8 720 kg 80% 5900229000452

500 g 120 dni 12 8 768 kg 80% 5900229550247

WŁAŚCIWOŚCI
• Idealnie łączy się z innymi składnikami, zapewniając odpowiednią 

strukturę wypieku
• Nadaje wypiekom odpowiednią kruchość i plastyczność 
• Bez mleka w proszku – z dodatkiem naturalnego mleka ukwa-

szonego
• Bez konserwantów oraz sztucznych barwników 
• Produkt jest dostępny w dwóch formatach opakowań: blok 10 kg 

oraz karton 8 kg podzielony na 16 kostek 500 g w srebrnej obwolucie

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO
• ciast kruchych

• ciast ucieranych

• ciasteczek

PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ
W KOSTCE 500 g

(karton 8 kg)

zawiera witaminy
A, D i E

bez
konserwantów

zawiera mleko
ukwaszone
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Bielska to margaryna o wyjątkowych właściwościach
przydatnych szczególnie do przygotowywania

wyśmienitych kremów i mas cukierniczych.

PRODUKT OPAKOWANIE
TERMIN

PRZYDATNOŚCI

ILOŚĆ KARTONÓW 
/ OPAKOWAŃ NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW
NA PALECIE

ILOŚĆ KG / L
NA PALECIE

ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

kod EAN

BIELSKA 10 kg 150 dni 9 8 720 kg 80% 5900229000469

WŁAŚCIWOŚCI
• Wyjątkowa puszystość oraz jasna barwa margaryny, bardzo 

pożądana  w przygotowywaniu kolorowych kremów i mas
• Wykazuje doskonałe właściwości napowietrzające
• Doskonale łączy się z innymi składnikami, tworząc jednolitą, gładką 

strukturę kremów i mas
• Zapewnia kremom i masom stabilność i odpowiednią konsystencję
• Bez mleka w proszku – z dodatkiem naturalnego mleka ukwa-

szonego
• Bez konserwantów i sztucznych barwników

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO
• kremów

• mas cukierniczych

zawiera witaminy
A, D i E

bez
konserwantów

zawiera mleko
ukwaszone
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Margaryna o zmniejszonej zawartości tłuszczu. Idealna konsystencja,
gwarantująca łatwość rozsmarowania bezpośrednio po wyjęciu z chłodni.

PRODUKT OPAKOWANIE
TERMIN

PRZYDATNOŚCI

ILOŚĆ KARTONÓW 
/ OPAKOWAŃ NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW
NA PALECIE

ILOŚĆ KG / L
NA PALECIE

ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

kod EAN

ŚNIADANIOWA
KLASYCZNA

10 kg 150 dni 11 5 550 kg 60% 5900229001084

WŁAŚCIWOŚCI
• Receptura bazująca na najwyższej jakości olejach roślinnych
• Źródło kwasów Omega 3
• Wysoka zawartość witamin A, D, E
• Bez mleka w proszku - z dodatkiem naturalnego mleka ukwaszo-

nego
• Bez konserwantów, bez sztucznych barwników i aromatów
• Bez tłuszczów trans
• Wyraźne oznaczenia oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych na opa-

kowaniu

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO
• smarowania kanapek

• past kanapkowych

zawiera witaminy
A, D i E

bez
konserwantów

zawiera
Omega 3

zawiera mleko
ukwaszone
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Margaryna Roślinna to produkt, którego receptura oparta jest na wyjątkowym duecie oleju 
rzepakowego i słonecznikowego oraz naturalnym ukwaszonym mleku.

PRODUKT OPAKOWANIE
TERMIN

PRZYDATNOŚCI

ILOŚĆ KARTONÓW 
/ OPAKOWAŃ NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW
NA PALECIE

ILOŚĆ KG / L
NA PALECIE

ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

kod EAN

MARGARYNA
ROŚLINNA

10 kg 150 dni 11 5 550 kg 80% 5900229000346

WŁAŚCIWOŚCI
• Charakteryzuje się kremową konsystencją
• Posiada wysoką zawartość witaminy E i kwasów Omega 3
• Bez tłuszczów trans
• Bez mleka w proszku – z dodatkiem naturalnego mleka ukwa-

szonego 
• Bez konserwantów i sztucznych barwników

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO
• smarowania kanapek

• past kanapkowych

zawiera witaminy
A, D i E

bez
konserwantów

zawiera
Omega 3

zawiera mleko
ukwaszone
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Oleje rzepakowe produkowane są w procesie głębokiego tłoczenia, który gwarantuje zachowanie 
walorów odżywczych i wysokiej jakości produktu. Podstawowy surowiec- ziarno rzepaku- 
pochodzi z certyfikowanych źródeł upraw, wolnych od GMO.  Wyeliminowanie chemicznych 
procesów produkcji zapewnia czystość produktu. Proces produkcyjny oleju rzepakowego 
kontrolowany jest na każdym etapie- od wysiewu nasion, po uzyskanie finalnego produktu.
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Olej Beskidzki to produkt tłoczony z wysokiej jakości nasion, który dzięki swoim neutralnym 
walorom smakowym i zapachowym stanowi idealne uzupełnienie potraw.

PRODUKT OPAKOWANIE
TERMIN

PRZYDATNOŚCI

ILOŚĆ KARTONÓW 
/ OPAKOWAŃ NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW
NA PALECIE

ILOŚĆ KG / L
NA PALECIE

ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

kod EAN

BESKIDZKI 5 L 365 dni 41 3 615 L 100% 5900229440906

WŁAŚCIWOŚCI
• Otrzymany w procesie głębokiego tłoczenia, dzięki czemu zachowu-

je pełnię walorów odżywczych
• Tłoczony bez ekstrakcji chemicznej
• Posiada wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega 3, tłusz-

czów nienasyconych oraz witaminy E
• Posiada neutralne walory smakowe i zapachowe dlatego doskonale 

uwydatnia naturalny smak i aromat potraw 
• Produkt dostępny w butelkach o pojemności 5L oraz w paletopo-

jemnikach

SZCZEGÓLNIE POLECANY DO
• dressingów do sałatek

• marynat

• sosów majonezowych

• dań smażonych

olej rzepakowy

DOSTĘPNY
RÓWNIEŻ
W PALETOPOJEMNIKU

zawiera
Omega 3

bez ekstrakcji
chemicznej
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Beskidzki Culinary to idealne połączenie masła klarowanego i oleju rzepakowego.
Naturalne walory oraz dodatek masła, który idealnie dopełnia smak

każdej potrawy - to główne zalety produktu.

PRODUKT OPAKOWANIE
TERMIN

PRZYDATNOŚCI

ILOŚĆ KARTONÓW 
/ OPAKOWAŃ NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW
NA PALECIE

ILOŚĆ KG / L
NA PALECIE

ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

kod EAN

BESKIDZKI
CULINARY

400 g 180 dni 9 10 432 kg 100% 5900229001220

WŁAŚCIWOŚCI
• Konsystencja ułatwiająca precyzyjne dozowanie produktu zaraz 

po wyjęciu z chłodni
• Źródło kwasów Omega 3
• Źródło witaminy E
• Źródło jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
• Doskonały do płytkiego smażenia

SZCZEGÓLNIE POLECANY DO
• smażenia m.in. mięsa, ryb, 

naleśników, potraw garmaże-

ryjnych

• zup, sosów, puree

zawiera
Omega 3
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KONESER

Classic

Margaryna cukiernicza 80% to wysokiej 
jakości produkt z przeznaczeniem do 
szerokiego zastosowania w produkcji 
wyrobów cukierniczych i piekarskich.

WŁAŚCIWOŚCI
• Dobrze łączy się z innymi składnikami, nadając wypiekom odpowiednią strukturę  

i konsystencję
• Cechą charakterystyczną produktu jest delikatny maślany posmak
• Bez konserwantów i sztucznych barwników

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO
• ciast kruchych
• ciast ucieranych
• babek piaskowych

Margaryna
cukiernicza 80%

Celując w jakość gotowych produktów, 
wydajność tłuszczu i powtarzalność 
produkcji piekarniczej i cukierniczej, 

powstała Margaryna 70%.

WŁAŚCIWOŚCI
• Dobrze łączy się z innymi składnikami, tworząc jednorodną konsystencję
• Przygotowane na jego bazie wypieki charakteryzują się odpowiednią wilgotnością, 

dzięki czemu dłużej zachowują świeżość 
• Bez konserwantów i sztucznych barwników

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO 
• ciast drożdżowych
• wypieków biszkoptowo-tłuszczowych
• pieczywa wyborowego

Margaryna 70%

PRODUKT OPAKOWANIE
TERMIN

PRZYDATNOŚCI

ILOŚĆ KARTONÓW 
/ OPAKOWAŃ NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW
NA PALECIE

ILOŚĆ KG / L
NA PALECIE

ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

kod EAN

Margaryna
cukiernicza 80%

10 kg 150 dni 9 8 720 kg 80% 5900229000421

Margaryna 70% 10 kg 150 dni 9 8 720 kg 70% 5900229000476

zawiera witaminy
A, D i E

bez
konserwantów

zawiera witaminy
A, D i E

bez
konserwantów
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KONESER

Classic
Margaryna płynna 80% to odpowiedź na 

zapotrzebowanie rynku na produkt  
w formie płynnej emulsji. Wyspecjalizo-

wana margaryna o unikalnych właściwo-
ściach i parametrach użytkowania.

WŁAŚCIWOŚCI
• Stabilność produktu podczas użytkowania zapewnia wypiekom właściwą 

konsystencję i wysoką jakość
• Zapewnia odpowiednią wilgotność wyrobów, dzięki czemu dłużej zachowują swoją 

świeżość
• Źródło kwasów Omega 3 oraz witaminy E
• Bez konserwantów i sztucznych barwników
• Bez tłuszczów trans, olejów i tłuszczów palmowych

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO 
• ciast parzonych
• ciast ucieranych
• ciast kruchych

Margaryna
płynna 80%

Margaryna miękka 70% to wysokiej jakości 
tłuszcz roślinny na bazie oleju rzepakowego, 

który doskonale sprawdza się w małej  
i dużej gastronomii.

WŁAŚCIWOŚCI
• Stabilność produktu podczas użytkowania zapewnia wypiekom właściwą konsysten-

cję i wysoką jakość
• Zapewnia odpowiednią wilgotność wyrobów, dzięki czemu dłużej zachowują swoją 

świeżość
• Źródło kwasów Omega 3 oraz witaminy E
• Bez konserwantów i sztucznych barwników
• Bez tłuszczów trans, olejów i tłuszczów palmowych

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO
• bułek maślanych
• rogali
• chałek

Margaryna
miękka 70%

PRODUKT OPAKOWANIE
TERMIN

PRZYDATNOŚCI

ILOŚĆ KARTONÓW 
/ OPAKOWAŃ NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW
NA PALECIE

ILOŚĆ KG / L
NA PALECIE

ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

kod EAN

Margaryna 
płynna 80%

10 kg 150 dni 11 5 550 kg 80% 5900229000575

Margaryna 
miękka 70%

10 kg 150 dni 11 5 550 kg 70% 5900229000568

olej rzepakowy

olej rzepakowy

bez
konserwantów

zawiera
Omega 3

bez
konserwantów

zawiera
Omega 3
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KONESER

Koneser Gold Frytura palmowa 100% to 
wysokiej jakości tłuszcz roślinny, który 
doskonale nadaje się do wielokrotnego  

i głębokiego smażenia.

WŁAŚCIWOŚCI
• Na bazie 100% oleju palmowego
• Składniki frytury gwarantują jej stabilność w trakcie użycia
• Nadaje potrawom doskonały smak i apetyczny wygląd 
• Bez konserwantów i sztucznych barwników
• Wysoki punkt dymienia – 220ºC
• Produkt dedykowany zarówno do branży gastronomicznej, jak również cukierniczej

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO
• pączków
• faworków
• frytek
• ryb

Frytura
palmowa 100%

Koneser Gold Frytura palmowa 100% to 
wysokiej jakości tłuszcz roślinny, który 
doskonale nadaje się do wielokrotnego  

i głębokiego smażenia.

WŁAŚCIWOŚCI
• Na bazie 100% oleju palmowego
• Składniki frytury gwarantują jej stabilność w trakcie użycia
• Nadaje potrawom doskonały smak i apetyczny wygląd 
• Bez konserwantów i sztucznych barwników
• Wysoki punkt dymienia – 220ºC
• Produkt dedykowany zarówno do branży gastronomicznej, jak również cukierniczej

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO
• pączków
• faworków
• frytek
• ryb

Frytura
palmowa 100%

PRODUKT OPAKOWANIE
TERMIN

PRZYDATNOŚCI

ILOŚĆ KARTONÓW 
/ OPAKOWAŃ NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW
NA PALECIE

ILOŚĆ KG / L
NA PALECIE

ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

kod EAN

Frytura
palmowa 100%

10 L (wiadro) 180 dni 11 / 9 5 / 8 550 L / 720 kg 100% 5900229000551

Frytura
palmowa 100%

10 kg (blok) 180 dni 11 / 9 5 / 8 550 L / 720 kg 100% 5900229001053

olej
palmowy

olej
palmowy
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Margaryna 80% PR to wysokiej jakości tłuszcz roślinny,
który doskonale sprawdza się w produkcji wyrobów cukierniczych.

PRODUKT OPAKOWANIE
TERMIN

PRZYDATNOŚCI

ILOŚĆ KARTONÓW 
/ OPAKOWAŃ NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW
NA PALECIE

ILOŚĆ KG / L
NA PALECIE

ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

kod EAN

Margaryna
80% PR

10 kg 150 dni 9 8 720 kg 80% 5900229000537

WŁAŚCIWOŚCI
• Dobrze łączy się z innymi składnikami tworząc jednorodną,  

właściwą konsystencję
• Wyroby gotowe zyskują na smakowitości i pięknym wyglądzie 
• Dobrze się napowietrza
• Bez konserwantów i sztucznych barwników

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO
• krówek

• karmelków

KONESER

Margaryna 80% PRoleje: palmowy
i rzepakowy

bez
konserwantów
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KONESER

Trend

Margaryna bezpalmowa 80% KSR to 
produkt na bazie oleju rzepakowego, 
dedykowany zwłaszcza do wypieków 

biszkoptowo-tłuszczowych.

WŁAŚCIWOŚCI
• Nadaje wypiekom odpowiednią konsystencję oraz kruchość
• Zapewnia odpowiednią wilgotność wyrobów, dzięki czemu dłużej zachowują swoją 

świeżość
• Źródło witaminy E oraz kwasów Omega 3
• Bez konserwantów i sztucznych barwników
• Bez tłuszczów trans, olejów i tłuszczów palmowych

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO
• ciast biszkoptowo-tłuszczowych
• ciast kruchych
• serników

Margaryna
bezpalmowa 80% KSR

Margaryna bezpalmowa miękka
to produkt o zawartości 80% tłuszczu,

który doskonale sprawdza się w produkcji 
wyrobów piekarniczych i półcukierniczych.

WŁAŚCIWOŚCI
• Stabilność produktu podczas użytkowania zapewnia wypiekom 
• właściwą konsystencję i wysoką jakość
• Idealnie łączy się z innymi składnikami zapewniając odpowiednią strukturę wyrobu 

gotowego
• Zapewnia wyjątkową kruchość ciasta
• Posiada wysoką zawartość witaminy E
• Bez konserwantów, aromatów i sztucznych barwników
• Bez tłuszczów trans, olejów i tłuszczów palmowych

SZCZEGÓLNIE POLECANA DO
• wyrobów piekarniczych (pieczywo)

• wyrobów półcukierniczych (rogale, bułki 

maślane)

• wypieków biszkoptowo-tłuszczowych 

(sękacze)

Margaryna
bezpalmowa miękka 80%

PRODUKT OPAKOWANIE
TERMIN

PRZYDATNOŚCI

ILOŚĆ KARTONÓW 
/ OPAKOWAŃ NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW
NA PALECIE

ILOŚĆ KG / L
NA PALECIE

ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

kod EAN

Margaryna 
bezpalmowa 80% 

KSR
10 kg 120 dni 9 8 720 kg 80% 5900229000483

Margaryna 
bezpalmowa 
miękka 80%

10 kg 120 dni 11 6 660 kg 80% 5900229000520

olej rzepakowy bez
konserwantów

bez aromatów
i barwników
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	 Firma	 Bielmar	 to	 kwintesencja	 wysokiej	 jakości	 i	 dobrego	 smaku.	 
To,	za	co	najbardziej	ją	cenię,	to	profesjonalizm	i	niezwykła	dbałość	o	jakość	produktów.	Ich	
sekret	tkwi	w	naturalnych	składnikach,	pochodzących	od	sprawdzonych,	certyfikowanych	
dostawców.

 Nasiona	rzepaku		z	polskich	upraw	są	starannie	wyselekcjonowane,	wolne	od	GMO.	 
Z	nich,	metodą	głębokiego,	jednokrotnego	tłoczenia,	bez	ekstrakcji	chemicznej,	otrzymywane	
jest	„polskie	złoto”-	olej	rzepakowy.	Produkty	firmy	Bielmar	bogate	są	w	walory	odżywcze-	
są	źródłem	kwasów	Omega	3,	naturalnej	witaminy	E,	witamin	A	 i	D,	kwasów	 jedno-	 
i	wielonienasyconych,	nie	zawierają	konserwantów	oraz	sztucznych	barwników.	Jako	jedyni	 
w	 Polsce/Europie	 nie	 używają	 w	 produkcji	 margaryn	 i	 tłuszczów	 roślinnych	 mleka	 
w	proszku,	a	wyłącznie	płynne,	naturalnie	ukwaszone.	Ponadto,	przygotowywane	na	bazie	
margaryn	kulinarnych	kremy	i	masy	doskonale	się	napowietrzają,	przez	co	są	puszyste	 
i	delikatne.

 Wybierając	 produkty	firmy	Bielmar	 cukiernicy,	 piekarze,	 a	 także	 restauratorzy	
mogą	być	pewni,	że	na	ich	bazie	przygotują	doskonałe	wypieki	i	wyśmienite	potrawy,	które	
zachwycą	niejedno	podniebienie.



NOTATKI
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE - KONTAKT

Kierownik ds. rozwoju sprzedaży B2B i Eksportu

+48 33 81 98 224
Specjalista ds. B2B i Eksportu

+48 33 81 98 294

KLIENCI HURTOWI - KONTAKT

Key Account Manager
+48 728 950 545

Key Account Manager
+48 668 441 354

Key Account Manager
+48 662 075 799



Zakłady Tłuszczowe
„Bielmar” Sp. z o.o.

ul. Sempołowskiej 63
43-300 Bielsko-Biała

www.profesjonalny.bielmar.pl
www.bielmar.pl


