
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW PONZIO I ALUPROF

I.Systemy profili aluminiowych PONZIO.

1.PF152 – system konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń,
świetlików zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0. Szerokość słupów i rygli wynosi 52mm,maskownic
zewnętrznych  51mm.System  przewiduje  rozwiązania  z  podkonstrukcją  stalową  i  drewnianą.  Możliwość
zastosowania  wypełnień  o  grubości  2÷40mm.  Możliwość  wykonania  fasady  w  wersji  „zimnej”.  Możliwość
zastosowania  rozwiązań  dla  pasa  nadprożowo-podokiennego  o  szczelności  i  izolacyjności  ogniowej
EI30/EI60/EI120.

2.PF 152EI – system ścian słupowo-ryglowych PF152 o odporności ogniowej. System otrzymał klasyfikację w
zakresie odporności ogniowej ścian osłonowych w pełnej konfiguracji. Zaklasyfikowany do klasy EI60 i EI30. W
systemie  można  wykonywać  przeciwpożarowe  ściany  osłonowe  z  pasami  międzykondygnacyjnymi
przeszklonymi  i  nieprzeziernymi.  Jako  wypełnienia  przezroczyste  mogą  być  stosowane  szyby ogniochronne
klasy EI30 lub EI60.

3.PF 152HI – system ścian osłonowych słupowo-ryglowych o podwyższonej izolacyjności termicznej, stosowany
najczęściej  w  budownictwie  energooszczędnym.  Zastosowano  specjalnej  konstrukcji  element  termiczny
zbudowany z taśm tworzywowych pokrytych powłokami niskoemisyjnymi. Ramowy współczynnik przenikania
ciepła dla profili Uƒ osiąga wartość od 0,6 W/m²K (przy zastosowaniu 5 taśm i dla wypełnienia o grubości 56mm
do 0,97W/m²K  (przy zastosowaniu 3 taśm i dla wypełnienia o grubości 28mm).

4.NT  152SG –system  konstrukcji  słupowo-ryglowych  przeznaczony  do  budowy  ścian  strukturalnych,
zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0. Konstrukcja ściany oparta jest na słupach pełnych, połówkach
i ryglach, których szerokość wynosi 52mm. W systemie zastosowano kilka możliwości mocowania tafli szkła:
klejenie strukturalne, chwytanie mechaniczne. Możliwość zastosowania wypełnień o grubości: 6, 26, 28mm.
Możliwość  zastosowania  rozwiązań  dla  ściany  osłonowej  w konfiguracji  pełnej  o  szczelności  i  izolacyjności
ogniowej EI60.

5.PF 152ESG – ściana osłonowa bezramowa z systemem klejenia konstrukcyjnego – system przeznaczony jest
do  wykonywania  lekkich  ścian  osłonowych  i  innych  konstrukcji  przestrzennych.  Jako  element  nośny
wykorzystuje konstrukcję słupowo-ryglową systemu PONZIO PF 152 i wchodzącą w jego skład szeroką gamę
profili. Z zewnątrz PONZIO PF 152ESG tworzy jednolitą, gładką ścianę szkła podzieloną pionowymi i poziomymi
liniami o szerokości  22mm (przy zastosowaniu silikonu pogodowego) lub 28mm (przy wyborze systemowej
uszczelki zamykającej). Możliwość zastosowania wypełnień o grubości: 26, 28mm, pojedyńcze szklenie. Dwa
sposoby wykończenia powierzchni ściany: silikonowanie lub specjalnie zaprojektowana uszczelka maskująca.

6.PF  152WG –  system  przeznaczony  jest  do  wykonywania  ogrodów  zimowych  i  innych  konstrukcji
przestrzennych. Konstrukcja połaci dachowej systemu może być wykonana z zastosowaniem kształtowników
fasadowych  wykorzystywanych  w  systemie  PF152  lub  na  bazie  kształtowników  systemowych  PF152WG
odwróconych  krokwi.  Całość  oparta  może  być  na  słupkach  fasadowych,  słupkach  z  systemów  okienno-
drzwiowych,  jak  również  na  systemowych  słupkach  wzmocnionych  PF152WG.  System  krokwi  dachowych
umożliwia  zastosowanie  standardowych listew przyszybowych  z  systemów okienno-drzwiowych.  Połączenie
krokwi  z  ryglami  odbywa  się  identycznie  jak  w  przypadku  systemu  fasadowego  PF152.  Elementy  połaci
dachowej mocowane są za pomocą połączenia zawiasowego na belce przyściennej oraz za pomocą złączek
systemowych na belce okapu z systemową rynną okapu. System dachu jest w pełni kompatybilny z dostępnymi
w systemie PONZIO systemami przesuwnymi i okiennymi.  

7.PE 40 – system profili aluminiowych bez izolacji termicznej. Przeznaczony jest do wykonywania konstrukcji
wewnętrznych:  lekkich ścianek i przeszkleń oraz drzwi nakładkowych jedno- i  dwuskrzydłowych. Głębokość
konstrukcyjna kształtowników wynosi 40mm. Możliwe wypełnienia: 1÷26mm.



8.PT  50 –  system profili  aluminiowych  bez  izolacji  termicznej.  Przeznaczony  jest  głównie  do wykonywania
zabudowy  wewnętrznej:  wiatrołapów,  boksów  kasowych,  gablot  i  ścianek   działowych.  Służy  także  do
wykonywania  drzwi  przesuwanych (ręcznie  lub  automatycznie),  wahadłowych i  dymoszczelnych.  Głębokość
konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 52÷60mm.
Możliwe wypełnienia 1÷40mm. 

9.PT 52-  system przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej,  które wymagają izolacji
termicznej.  Konstrukcje  wykonane w systemie PT 52 zakwalifikowane są  do grupy materiałowej  RMG 2.1.
Głębokość kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 52÷60mm.

10.PE 52 – system posiada trzykomorową konstrukcję profili z rowkiem okuciowym w standardzie „euro” oraz
rowkiem okuciowym stosowanym w oknach i drzwiach balkonowych z profili PVC.
Głębokość  konstrukcyjna  kształtowników  dla  ościeżnic  wynosi  52mm,a  dla  skrzydeł  60mm.  Możliwość
zastosowania wypełnień o grubości 10÷43mm. 

11.PT  60 –  system  trzykomorowy  przeznaczony  do  wykonywania  elementów  zabudowy  zewnętrznej
wymagających izolacji termicznej: wiatrołapów, witryn, okien i drzwi balkonowych.
Pozwala na budowę konstrukcji zakwalifikowanych do grupy materiałowej RMG 2.1. Głębokość konstrukcyjna
kształtowników  dla  skrzydeł  wynosi  60÷68mm,a  dla  ościeżnic  60mm.  Możliwość  zastosowania  wypełnień
8÷48mm.

12.PE 60 – system trzykomorowy okienny o konstrukcji analogicznej do systemu PT 60 z „euro rowkiem”. W
systemie można stosować okucia do okien trapezowych, łukowych, okrągłych, uchylno-rozwieranych, uchylno-
przesuwnych, a także w podwyższonej 2 klasie antywłamaniowości. Głębokość konstrukcyjna kształtowników
dla skrzydeł wynosi 60÷68mm, a dla ościeżnic 60mm.

13.PE 68 – trzykomorowy system izolowany termicznie, przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy
zewnętrznej,  zakwalifikowany  do  grupy  materiałowej  RMG  2.1.  W  systemie  zastosowano  profilowane
przekładki termiczne o szerokości 24mm. Stosuje się także przekładkę przesuwną kompensującą naprężenia
spowodowane  różnicą  temperatur  pomiędzy  zewnętrzną  i  wewnętrzną  częścią  profila  zespolonego,  co
zapobiega utracie płaskości skrzydła. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi
68÷76mm. Możliwość zastosowania wypełnień o grubości 16÷56mm.

14.PE 78 – system posiada czterokomorową konstrukcję profili z rowkiem okuciowym w standardzie „euro” i
jest  przeznaczony  do  konstrukcji  okien  i  drzwi  o  szczególnie  wysokich  wymogach  izolacyjności  termicznej.
Głębokość  konstrukcyjna  kształtowników  dla  ościeżnic  wynosi  78mm,  a  dla  skrzydeł  86mm.  Dzięki
czterokomorowej  budowie  i  dodatkowym  elementom  wzmacniającym  system  pozwala  na  wykonywanie
konstrukcji o dużych gabarytach. Możliwość zastosowania wypełnień o grubości 23÷61mm. Skrzydła okienne
zlicowane po stronie zewnętrznej.

15.PE  78EI –  system  o  trzykomorowej  konstrukcji  przeznaczony  do  wykonywania  wewnętrznych  lub
zewnętrznych przegród przeciwpożarowych. System pozwala na wykonywanie jedno i dwuskrzydłowych drzwi.
Głębokość  konstrukcyjna kształtowników dla  ościeżnic  i  skrzydeł  wynosi  78mm. Zastosowanie  wypełnień o
grubości 8÷42mm.

16. PW 85Wood, PW 93Wood – systemy aluminiowo-drewniane, izolowane termicznie, służą do wykonywania
elementów zabudowy zewnętrznej. Ze względu na izolacyjność termiczną, profile zakwalifikowane są do grupy
materiałowej RMG2.1. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 62÷85mm (PW
85Wood) i 70÷93mm (PW 93Wood). Systemy łączą w sobie zalety aluminium i drewna. W systemie PONZIO



93Wood  zastosowano  nakładki  drewniane  z  drzewa  tropikalnego,  z  wysoką  odpornością  na  warunki
atmosferyczne.

17.Sliding 600, Sliding 600tt EVO – system bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania elementów
zabudowy wewnętrznej, głównie różnych typów okien i drzwi przesuwnych (Sliding 600) oraz do zabudowy
zewnętrznej z niezbędną izolacją termiczną (Sliding 600tt EVO). W ofercie znajdują się również ościeżnice dwu- i
trzytorowe do większej ilości skrzydeł w jednej ramie. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i
skrzydeł wynosi 31÷96mm (Sliding 600), natomiast dla systemu Sliding 600tt EVO: głębokość konstrukcyjna
kształtowników  dla  skrzydeł  wynosi  46mm,  dla  ościeżnic  dwutorowych  –  73/95  i  trzytorowych  –
131,5/153,5mm.

18.Sliding  900TT –  system  izolowany  termicznie  do  zabudowy  zewnętrznej,  przeznaczony  głównie  do
wykonywania  różnych  typów okien  i  drzwi  przesuwnych.  Ościeżnice  jedno-,  dwu-  i  trzytorowe.  Głębokość
konstrukcyjna kształtowników wynosi 90÷142mm. Możliwość zastosowania wypełnień o grubości 4÷26mm.

19.Sliding  1200TT -   system  izolowany  termicznie  przeznaczony  do  wykonywania  elementów  zabudowy
zewnętrznej podnoszono-przesuwnych. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 50mm w przypadku
skrzydeł  i  szczeblin oraz 120mm w przypadku ościeżnic  dwutorowych i  184mm dla ościeżnic trzytorowych.
System pozwala na wykonanie konstrukcji 2,3 i 4 torowych o dużych gabarytach i wadze skrzydła do 250kg.
Możliwość wykonania konstrukcji z niskim progiem.

20.Sliding  1600TT,  Sliding  1600TT  HI –  systemy  podnoszono-przesuwne  przeznaczone  do  wykonywania
zabudowy zewnętrznej. Duża wytrzymałość profili pozwala na wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach
nawet 6-skrzydłowych.  Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi  67mm dla skrzydeł  oraz 160mm w
przypadku  ościeżnic  dwutorowych  i  247mm  dla  ościeżnic  3-torowych.  Możliwość  stosowania  wypełnień
grubości  do 51mm. System Sliding 1600TT HI  jest  przeznaczony do wykonywania  konstrukcji  o szczególnie
wysokich wymaganiach dotyczących izolacji termicznej.

21.Drzwi płaszczowe – rozwiązanie dla najbardziej wymagających klientów stosowane w systemach PONZIO PE
68  i  PONZIO PE  78 N.  Rozwiązanie  pozwala  na  uzyskanie  jednolitej  powierzchni  skrzydła  drzwiowego.  Po
wklejeniu wypełnienia skrzydło jest zlicowane z ościeżnicą. Istnieje bogata lista wzorów paneli.

II.Systemy profili aluminiowych ALUPROF SA

1.MB-TT50 – system fasadowy. Możliwość wykonywania konstrukcji  typu „rygiel-rygiel”. Szerokość słupów i
rygli  50mm.  Głębokość  kształtowników:  słupy  -  65÷245mm,  rygle  -  64÷244mm.  Możliwość  zastosowania
wypełnień 24÷64mm.

2.MB-SR50N, MB-SR50N HI+ - system fasadowy przeznaczony do wykonywania lekkich ścian osłonowych typu
zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. Wersja MB-SR50N
HI+ dzięki specjalnym izolatorom charakteryzuje się podwyższoną izolacyjnością termiczną. Szerokość profili
50mm, głębokość kształtowników: słupy- 50÷325mm, rygle-5÷189,5mm. Stosowane wypełnienia 24÷56mm. W
fasadzie  możliwe  wykonanie  okien  rozwieranych,  rozwierano-uchylnych,  uchylnych,  z  ukrytym  skrzydłem,
obrotowych,  odchylnych,  odchylno-wysuwnych,  zintegrowanych,  połaciowych,  otwieranych  do  środka
niewidocznych od zewnątrz.
3.MB-SR50N EFEKT – fasada półstrukturalna. Konstrukcja nośna bazuje na systemie słupowo-ryglowym MB-
SR50N.Szczeliny pionowe i poziome między szybami wypełnia się specjalnym spoiwem silikonowym, co daje od
zewnątrz  jednolity obraz gładkiej  szklanej  ściany.  Wypełnienia od 24 do 56mm. Dopuszczalny ciężar szyb -
450kg.



4.MB-SR50N IW –  ściana osłonowa słupowo-ryglowa z  oknem ukrytym zintegrowanym. System powiązany
konstrukcyjnie z fasadą MB-SR50N. Słupy szerokości 85÷125mm, rygle z zakresu 89,5÷129,5mm. Stosowane są
listwy  maskujące  szer.  50mm,  46mm  lub  wypełnienie  szer.  20mm  silikonem  pogodowym.  W  oknach
przewidziano wypełnienie grub. 28÷36mm.

5.MB-RW - okno dachowe. Okna w tym systemie są przeznaczone do montażu w dachach wykonanych na
słupowo-ryglowych systemach z grupy  MB-SR50N i MB-TT50 o kącie nachylenia od 3˚ do 75˚. Max. gabaryty
okien w osiach krokwi/płatwi do 2,5m, waga do 200kg.

6.MB-SR50EI,  MB-SR50N  EI –  systemy  słupowo-ryglowe  przeznaczone  do  wykonywania  lekkich  ścian
osłonowych  przeciwpożarowych  w  klasach:  EI15,  EI30,  EI45,  EI60.  Rozwiązania  bazują  na  kształtownikach
słupów  i  rygli  podstawowych  systemów  fasadowych  ALUPROF.  Przewidziano  wypełnienia  o  grubościach
15÷52mm. W dachach wypełnienia 42÷52mm.

7.MB-SR60N – system dachów przeszklonych (dachy wielospadowe, świetliki wstęgowe, kopuły przechodzące
w pionowe ściany). Możliwość wykonywania połączeń sąsiednich kwater w zakresie od 0˚ do 20˚.

8.MG-SG50 – system do wykonywania ścian strukturalnych dających wrażenie całkowicie szklanej powierzchni.
Wypełnienia dzieli od siebie odległość 16mm, widoczna szerokość profili od wewnątrz pomieszczenia wynosi
tylko 85mm. System współgra z systemem profili MB-SR50 (mogą być instalowane obok siebie). Szyby klejone
do ram za pomocą specjalnego silikonu konstrukcyjnego.

9.MB-SG50  SEMI –  ściana  osłonowa  półstrukturalna.  System  przewiduje  uszczelnienia  każdego  elementu
wypełniającego w miejscu styku z konstrukcją nośną uszczelkami z EPDM. Profile posiadają podwójny system
rynnowego odprowadzenia skroplin z komór między wypełnieniami oraz z rygli i słupów.  

10.MB-WG60 – system przeznaczony do budowy ogrodów zimowych., także oranżerii, werand itp. Podstawowe
profile  nośne  tzn.  krokwie  są  ukształtowane  od  strony  zewnętrznej  pomieszczenia  w  formie  profilu
odwróconego „T”  zakończonego  łukiem o promieniu  20mm.  Krokwie  połączone  są  z  profilami  płatwi  oraz
zawiasowymi opartymi o belkę okapu oraz belkę przyścienną w sposób kaskadowy. Pochylenie dachu 7˚÷45˚ od
poziomu. Szklenie w zakresie 24÷36mm. 

11.MB-45 –  system do  wykonywania  wewnętrznych  elementów zabudowy  bez  izolacji  termicznej:  ścianek
działowych,  okien,  drzwi,  wiatrołapów,  witryn boksów itp.  Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi
45mm (ościeżnica) i 54mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 45mm i 45mm.

12.MB-45 OFFICE – system do wykonywania wewnętrznych przegród, których cechą charakterystyczną jest to,
że elementem nośnym konstrukcji może być szyba hartowana. W tym systemie można wykonać ścianki stałe
oraz całoszklane skrzydła drzwi rozwierane i wahadłowe.
Głębokość konstrukcyjna profili wynosi 45mm.

13.MB-EXPO – szklane ścianki działowe przeznaczone do konstruowania przegród wewnętrznych z drzwiami
całoszklanymi.  Elementem  nośnym  konstrukcji  jest  szyba  hartowana  mocowana  w  profilach  zaciskowych.
Maksymalna  wysokość  zabudowy  wynosi  4m,  maksymalna  szerokość  skrzydeł  drzwiowych  to  1,4m.  Do
mocowania szyb stosuje się dwie grupy profili o wys. 36mm i 100mm (licząc od poziomu posadzki). Głębokość
konstrukcyjna kształtowników wynosi 33mm (dla profili 36mm) i 35mm (dla profili 100mm).

14.MB-60, MB-60HI – systemy okienno-drzwiowe przeznaczone do wykonywania okien, drzwi, wiatrołapów,
witryn,  konstrukcji  przestrzennych.  Systemy  są  ściśle  powiązane  z  systemami  MB-45  i  MB-70.  Profile
trzykomorowe o głębokości  konstrukcyjnej  dla  okien:  60mm (ościeżnica),  69mm (skrzydło)  oraz  dla  drzwi:



odpowiednio  60mm  i  60mm.Taka  głębokość  daje  wrażenie  jednej  płaszczyzny  od  strony  zewnętrznej  po
zamknięciu - w przypadku okien i zlicowanych powierzchni skrzydeł i ościeżnicy – w przypadku drzwi. System
pozwala produkować drzwi wielkogabarytowe o wymiarach 2800×3300mm i skrzydła o szerokości 1500mm.
Możliwość zastosowania szyb od 14mm do 50mm dla okien i od 5mm do 41mm dla drzwi.

15.MB-60EF, MB-60EF HI – okno w fasadzie MB-SR50 EFEKT – na powierzchni zewnętrznej fasady całoszklanej
wyraźnie  zarysowana  jest  rama okna  aluminiowego.  Powierzchnie  zewnętrzne profili  i  szyb  leżą  na jednej
płaszczyźnie.

16.MB-60US, MB-60US HI – okno z ukrytym skrzydłem

17.MB-60 Industrial,  MB-60 I  industrial  HI –  system okienny  do obiektów zabytkowych,  w którym profile
zostały wzbogacone o dodatkowe elementy dekoracyjne nawiązujące wyglądem do okien stalowych. 

18.MB-60E, MB-60E HI – drzwi ekonomiczne. System gwarantuje uzyskanie dobrych parametrów technicznych
przy zachowaniu ekonomicznego poziomu kosztów i skróceniu czasu produkcji drzwi.

19.MB-60  PIVOT –  system  służy  do  wykonywania  okien  o  pionowej  lub  poziomej  osi  obrotu.  Zakresy
wymiarowe: dla skrzydeł okien obrotowych z poziomą osią obrotu wysokość od 800mm do 2000mm i szerokość
od 500mm do 2400mm. Maksymalny ciężar 180kg.

20.MB-70, MB-70HI- system okien i drzwi o wysokiej izolacyjności termicznej, którego profile mają budowę
trzykomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi; 70mm (ościeżnica), 79mm (skrzydło), a
dla drzwi odpowiednio: 70mm i 70mm. System charakteryzuje się niską wartością współczynnika przenikania
ciepła Uƒ – od 1,03W/m²K. W systemie zastosowano profilowane przekładki termiczne w kształcie omegi o szer.
34mm (okna) i 24mm (drzwi).  Możliwe zestawy szybowe o grubości 23÷60mm (okna) i 15÷51mm (drzwi). W
systemie 70 występują także: MB-70US i MB-70US HI – okno z ukrytym skrzydłem, MB-70 Industrial, MB-70
Industrial  HI  –  systemy  dla  obiektów  zabytkowych  z  elementami  dekoracyjnymi  nawiązującymi  do  okien
stalowych, MB-70SG-okno z niewidocznym od zewnątrz profilem skrzydła.

21.MB-86  ST/SI,  MB-86  AERO –  system  okienno-drzwiowy,  w  którym  zastosowano  aerożel  –  materiał  o
doskonałej izolacyjności termicznej. Do zalet systemu należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca
wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze. Dostępna jest także wersja okien z ukrytym skrzydłem
MB-86US. W systemie dostępne są profile do wykonywania drzwi panelowych.

22.MB-104  PASSIVE –  system  okienno-drzwiowy  do  budownictwa  pasywnego  z  doskonałą  izolacyjnością
termiczną, akustyczną i szczelnością na wodę i powietrze. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi dla
okien: 95mm (ościeżnica),104mm (skrzydło). Profile mają konstrukcję trzykomorową. W dostępnym systemie
MB-104 Passive AERO komora centralna profili  wypełniona jest  wkładem z aerożelu.  Zakres  grubości  szyb:
ościeżnica  okna-od  25,5mm  do  72mm,  skrzydło  okna-od  34,5mm  do  81mm.  Okna  posiadają  certyfikaty
Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt.

23.MB-77HS, MB-77HS HI – system drzwi balkonowych podnoszono-przesuwnych. Głębokość konstrukcyjna
kształtowników  wynosi:  dla  drzwi-77mm (skrzydło),  174mm (ościeżnica  2-szynowa),  271mm (oscieżnica  3-
szynowa). Maksymalne gabaryty skrzydeł drzwi wynoszą: HS = 3,2m, Ls=3,3m, maksymalny ciężar skrzydła –
400kg.

24.MB-SLIDE, MB-SLIDE ST – systemy drzwi i okien przesuwnych. Maksymalne gabaryty skrzydeł-H=2600mm,
L=1800mm, ciężar skrzydła – do 160kg. Pakiety szklane o grub. do 26mm. 



25.Drzwi  harmonijkowe –  podstawowe  profile  mają  budowę  trzykomorową.  Głębokość
konstrukcyjna  kształtowników  zależy  od  wybranego  systemu  i  wynosi:  od  45mm  (ościeżnica),
54mm(skrzydło) w przypadku MB-45 do odpowiednio: 77mm i 86mm dla MB-86. Szklenie grubości
od 4,5mm do 67,5mm.Długość szyny jezdnej warunkującej szerokość całkowitą drzwi wynosi max.
6000mm. Szerokość skrzydła czynnego max.1230mm, skrzydła składanego max. 930mm. Wysokość
skrzydeł max. 2430mm.Ciężar skrzydła czynnego na okuciach ROTO ALU 540i wynosi max. 130kg.


