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Oferta Gabinetów Odnowy Biologicznej
Zapraszamy do skorzystania z usług naszych gabinetów.

Oferta SPA  doskonale komponuje się i uzupełnia z dietą dr Bardadyna, 
na bazie której prowadzone są wczasy odchudzające w naszym hotelu. 

Polecamy  aromatyczny rytuał czekoladowy w połączeniu 
z relaksacyjnym masażem, oraz cieszący się dużym zainteresowaniem 
Pakiet Mega Wyszczuplający! 

Specjalizujemy się w rytuałach saunowych 
z wonnymi olejkami (w wybranych 
programach pobytowych).

Dodatkowe informacje

bezpłatny parking, internet bezprzewodowy• 
 w cenie każdego pobytu korzystanie z basenu, sauny, jacuzzi• 
do wyboru: cały rok wyżywienie HP (śniadanie, obiadokolacja, na życzenie obiadokolacja • 
może być dietetyczna) lub w okresie od wiosny do jesieni  zbilansowana dieta strukturalna 
dr Bardadyna  (5 posiłków)
wybór  wyżywienia ma wpływ na cenę• 
podano ceny  za osobę w pokoju dwuosobowym standard• 
oferty promocyjne nie łączą się z innymi rabatami, oferty nie oznaczone znaczkiem • 
promocji-10% rabatu dla Gości Stałych
hotel wyróżniony m.in. certy� katem:  Złoty Standard w Obsłudze Klienta, • 
oraz Turystyczny Klejnot Zdrowia
hotel zastrzega sobie prawo do zmian w programach• 
znajdź nas na• 
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Święta w Hotelu Fero Lux

Termin: 22-27.12.2012 
Cena od 885 zł/osoba

5 noclegów, wyżywienie HP: * 5 śniadań – w formie bufetu * 5 obiadokolacji 
z przystawką oraz deserem * kolacja wigilijna z wieczorem kolęd i spotkanie 
z Mikołajem dla najmłodszych* 
Program: * wieczory twórcze z lokalnym folklorem: 
z bibułczarką, z pokazem rzeźbienia i malowania koników z drewna, z gawę-
dziarką – tradycje bożonarodzeniowe Korbielowa * zajęcia na sali lub basenie 
* dyskoteka w hotelowym Pubie * 

TYLKO

NA STOKKROK

Sylwester w Hotelu Fero Lux

Termin: 27.12.2012 - 01.01.2013 
Cena od 1690 zł/osoba

* 5 noclegów, wyżywienie HP: * 5 śniadań – w formie 
bufetu * 5 obiadokolacji z przystawką oraz deserem * 
Program: * Bal Sylwestrowy z pokazem sztucznych ogni * 
ognisko z kapelą góralską * kulig z pochodniami wraz 
z ogniskiem w lesie * wieczory twórcze z lokalnym folk-
lorem: z bibułczarką, z pokazem rzeźbienia i malowania 
koników z drewna, z przewodnikiem górskim (legenda 
i historia Korbielowa) * zajęcia na sali lub basenie * 
dyskoteka w hotelowym Pubie z DJ-em*  

TYLKO

NA STOK
KROK
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Według bywalców nasze największe atuty to: doskonała 
kuchnia, piękne, zadbane wnętrza, profesjonalna obsługa, 
doświadczenie przy organizacji imprez, położenie w pięknej, 
górskiej okolicy. Czynny przez cały rok Smrek oferuje 
Gościom restaurację, która może pomieścić 80 osób, 
również dodatkowo noclegi. 50 lat tradycji gwarantuje 
usługi na najwyższym poziomie.

Zajazd „SMREK”
ul Beskidzka 82, 34-335 Korbielów
tel. 33 863 40 06, kom. 602 796 034
www.smrek.pl, smrek@smrek.pl

Ferie w Hotelu Fero Lux

Termin: 12.01 - 23.02.2013 
Cena od 1285 zł/osoba

*  7 noclegów, wyżywienie HP: 
* 7 śniadań – w formie bufetu 
* 7 obiadokolacji z przystawką i deserem 
* kawa i słodka niespodzianka w kawiarni
* degustacja koktajli dr Bardadyna 
Program: 
* rytuał saunowy z wonnymi olejkami 
* ognisko z kapelą góralską 
* zajęcia z instruktorem na sali i basenie 
* zajęcia dla dzieci w Mini Klubie 
 z opiekunką 
* wieczory twórcze z lokalnym folklorem: 
 z bibułczarką, z pokazem rzeźbienia 
 i malowania koników z drewna, 
 z przewodnikiem górskim 
 (legenda i historia Korbielowa) 
* dyskoteka w hotelowym Pubie 
 z lampką wina 

TYLKO

NA STOKKROK
5% zniżki

dla gości Hotelu Fero Lux



Dimbo to narciarskie przedszkole dla dzieci z całego kraju. Organizujemy zarówno pobyty w polskich gó-
rach, jak i rodzinne wyjazdy do Austrii i Włoch. W naszej szkółce łączymy naukę z zabawą, dzięki czemu 
najmłodsi bez problemów zdobywają pierwsze narciarskie szlify. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że na-
uka dzieci jazdy na nartach to wyzwanie, które wymaga wyjątkowego podejścia. Dlatego nasi instruktorzy 
prowadzą indywidualnie zajęcia z każdym maluchem. Przedszkole narciarskie Dimbo przekazuje wiedzę 
w oparciu o wytyczne Polskiego Związku Narciarskiego.

Naszym celem jest nie tylko nauczenie dzieci jazdy na nartach, ale przede wszystkim przyzwyczajenie ich 
do aktywności � zycznej. Przedszkole narciarskie Dimbo to miejsce, gdzie Twoje dziecko ma okazję przebywać w gronie swo-
ich rówieśników. Towarzystwo innych dzieci pomaga w lepszej nauce i uczy funkcjonowania w grupie.

Dimbo to także polska szkoła narciarska w Alpach. Organizujemy rodzinne wyjazdy na narty do Włoch i Austrii, gdzie 
w pięknej scenerii uczymy jeździć naszych młodych narciarzy. To fantastyczna okazja dla całej rodziny do wspólnej zabawy 
i odpoczynku, w pięknych włoskich i austriackich kurortach.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo podopiecznych i komfortowe warunki do nauki jazdy.zapraszamy!Rodzinne wyjazdy w Alpy

Radosna zima dla Twojego dziecka

DIMBO Przedszkole narciarskie
34-335 Korbielów, ul.Sitki 10
33-380 Krynica, ul.Nowotarskiego 1
34-500 Zakopane, ul. Na Gubałówkę 1
34-312 Międzybrodzie Żywieckie, ul.Górska 20
Adres biura
34-300 Żywiec, ul. St.Batorego 16/7
tel. +48 502 429 536 lub 512 431 460
e-mail:biuro@dimbo.pl, www.dimbo.pl
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Marzec z narciarskim Przedszkolem DIMBO w Hotelu Fero Lux

TYLKO

NA STOKKROK

*  5 noclegów, wyżywienie HP 
* 5 śniadań – w formie bufetu 
* 5 obiadokolacji z przystawką i deserem
Program rekreacyjny i animacyjny dla dzieci: 
* szkolenie narciarskie w Szkółce Dimbo przez 4 dni po 2 godz. 
* wyciąg Dimbo przez 4 dni w godz.13.00 - 15.00 
* kompletny sprzęt narciarski (kask, narty, buty) 
* codzienne zajęcia w Mini Klubie z opiekunką 
Program: 
* wieczory twórcze z lokalnym folklorem: 
 z bibułczarką, z pokazem rzeźbienia 
 i malowania koników z drewna 
* dyskoteka w hotelowym Pubie

Termin: 10-15.03.2013 
Cena od 750 zł / os. + 225 zł dziecko/ 
Przedszkole DIMBO 249 zł/os.

Nowość !

10% zniżki
dla gości Hotelu Fero Lux
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Szkoła Narciarska Carving Sport
Jemiołowa 15
43-300 Bielsko-Biała
biuro: 502 320 309

Pod tym szyldem pracujemy od prawie 10 
lat. Jesteśmy dla tych , którzy narty dopiero 
odkrywają i z tymi, którzy już wiedzą, że so-
lidnie opanowane podstawy to nie koniec nar-
ciarskiej przygody. Proponujemy każdą wersję 
szkolenia dla narciarzy i snowboardzistów: in-
dywidualne i grupowe, dla dzieci i dorosłych, 
debiutantów i sportowców, w kraju i za grani-
cą. Pracujemy w Stowarzyszeniu Instruktorów 
i Trenerów Narciarstwa PZN, uczestniczymy 
w przygotowaniu nowych programów naucza-
nia narciarstwa, śledzimy rozwój branży jako 
goście kongresów Interski, szkolimy przyszłych 
instruktorów. Popularyzujemy mniej znane 
narciarskie dyscypliny- skicross i freeride. Jako 
jedyna w Polsce szkoła organizujemy regularne 
szkolenia freeride`owe w USA . 

Ale Państwo nie musicie nas szukać aż tak 
daleko.Zapraszamy na lekcje z naszymi instruk-
torami po obu stronach Pilska-w Korbielowie i 
na słowackich Grunikach (niewielki, spokojny 
,świetnie przygotowany ośrodek kilka km od 
granicy, idealny dla rodzin z dziećmi    i począt-
kujących narciarzy).

Więcej o nas na www.carvingsport.pl zaprasz
amy!

15% zniżki
dla gości Hotelu Fero Lux

Pobyt narciarski ze szkołą narciarską Carving Sport

Termin: 3-8.03.2013 
Cena od 750 zł / os.

30% ZNIŻKI NA ZAJĘCIA Z INSTRUKTOREM, 
30% ZNIŻKI NA WYNAJĘCIE SPRZĘTU 
        NARCIARSKIEGO

TYLKO

NA STOKKROK

Nowość !
*  5 noclegów, wyżywienie HP 
* 5 śniadań – w formie bufetu 
* 5 obiadokolacji z przystawką i deserem
Program: 
* wieczory twórcze z lokalnym folklorem: 
 z bibułczarką, z pokazem rzeźbienia 
 i malowania koników z drewna 
* dyskoteka w hotelowym Pubie
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Marzec na biegówkach, turnus dla początkujących, małe maksymalnie 6 os. grupy

TYLKO

NA STOKKROK

Termin: od 10-15.03.2013
Cena od 750 zł / os. + 200 zł koszt zajęć z instruktorem 
(4 razy po 2 godziny)+ koszt wypożyczenia sprzętu 
(narty, kije, buty 30 zł/ doba)

Jesteśmy najdłużej działa-
jącym serwisem i wypoży-
czalnią narciarską w Kor-
bielowie.

Od początku działalności 
używamy maszyn Winter-
steiger oraz pogłębiamy 
swoją wiedzę o nowinki 
technologiczne.

Firma Sport Osicki po-
wstała w roku 1993. 

Nasi pracownicy to wy-
kwali� kowana ekipa, któ-
ra, zapewnia kompleksową 
obsługę.

Sport jest naszą pasją, 
którą chcemy podzielić się 
z Państwem.

Serwis, Wypożyczalnia, Szkoła, Sklep Sportowy

Korbielów ul. Szczyrbok
tel. 509 649 125
e-mail: info@sportosicki.pl

Licencjonowana Szkółka PZN

zaprasz
am

10% zniżki

Instruktor PZN Marzena Osicka

dla gości Hotelu Fero Lux

Nowość !

*  5 noclegów, wyżywienie HP 
* 5 śniadań – w formie bufetu 
* 5 obiadokolacji z przystawką i deserem
Program: 
* wieczory twórcze z lokalnym folklorem: 
 z bibułczarką, z pokazem rzeźbienia i malowania koników 
 z drewna 
* dyskoteka w hotelowym Pubie
Program realizowany jest 
przy zgłoszeniu minimum 5 osób

Szkoła narciarska Sport Osicki
przez 4 dni po 2 godziny dziennie
poprowadzi zajecia na nartach biegowych.
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Wielkanoc w Hotelu Fero Lux

Boże Ciało w Hotelu Fero Lux 

Niepowtarzalna atmosfera rodzinnego spotkania i odprężenie wśród budzącej się do życia przyrody…

Termin: 29.03-01.04.2013
Cena od 580 zł/osoba

Termin: 29.05-02.06.2013
Cena od 445 zł/osoba

* 4 noclegi, wyżywienie HP: 
* 4 śniadania – w formie bufetu 
* 4 obiadokolacje z przystawką i deserem * kawa i słodka niespodzianka w kawiarni
Program: 
* rytuał saunowy z wonnymi olejkami * pokaz makijażu i sztuki wizażu * ognisko 
z poczęstunkiem * piknik w stadninie koni huculskich (pokaz czyszczenia i siodłania), 
ognisko z kiełbaskami * zajęcia w Mini Klubie z opiekunką * wyjście z Przewodnikiem 
na Halę Miziową * wędrówki z instruktorem po okolicach Korbielowa * wieczory twórcze 
z lokalnym folklorem: z bibułczarką, z pokazem rzeźbienia i malowania koników z drewna 
* dyskoteka w Pubie z lampką wina 

WIOSENNYCH

ATRAKCJI
MOC

* 3 noclegi, wyżywienie HP: 
* 3 śniadania (w tym uroczyste śniadanie wielkanocne) 
* 3 obiadokolacje (w tym uroczysta obiadokolacja wielkanocna)
Program: 
* przygotowanie świątecznych koszyczków z miejscową Gaździną * święcenie pokarmów 
* słodki poczęstunek od hotelu * wieczory twórcze z lokalnym folklorem: z bibułczarką, 
z pokazem rzeźbienia i malowania koników z drewna * zajęcia na sali lub basenie 
* rytuał saunowy * Mini Klub dla dzieci * dyskoteka w hotelowym Pubie z lampką wina 

Majówka w Hotelu Fero Lux

Termin: 28.04 – 05.05.2013
Cena od 800 zł/osoba

*  7 noclegów, wyżywienie HP: 
* 7 śniadań – w formie bufetu 
* 7 obiadokolacji z przystawką i deserem 
* kawa i słodka niespodzianka w kawiarni 
* wycieczka autokarowa z Przewodnikiem (pętla Beskidu)
Program: 
* rytuał saunowy z wonnymi olejkami 
* pokaz makijażu i sztuki wizażu 
* ognisko z poczęstunkiem 
* piknik w stadninie koni huculskich 
 (pokaz czyszczenia i siodłania), ognisko z kiełbaskami 
*zajęcia w Mini Klubie z opiekunką 
* wyjście z Przewodnikiem na Halę Miziową 
* wędrówki z instruktorem po okolicach Korbielowa 
* wieczory twórcze z lokalnym folklorem: z bibułczarką, 
 z pokazem rzeźbienia i malowania koników z drewna 
* dyskoteka w Pubie z lampką wina 

WIOSENNYCHATRAKCJI

MOC
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Wczasy  z dietą strukturalną dr Bardadyna

Termin: wiosna, jesień 
z wyłączeniem Majówki 
i BC, startujemy 17.03
Cena od 699 zł/os. 
jedynka 949 zł/ os.

* 5 noclegów 
* wyżywienie wg diety dr Bardadyna – 5 zbilansowanych 
   posiłków dziennie 
* bufet herbaciany bez ograniczeń
Program: 
* poranny rozruch z instruktorem ( 5 razy) 
* piesze wycieczki górskie z instruktorem z użyciem kijów do NW 
   – wypożyczenie kijów w cenie (4 wyjścia) 
* zajęcia z instruktorem na sali i basenie (3 razy po 40 min) 
* 1 x masaż na łóżku wodnym lub  1 x drenaż limfatyczny
* wieczory twórcze z lokalnym folklorem: z bibułczarką, z pokazem rzeźbienia i malowania 
koników z drewna, z przewodnikiem górskim (legenda i historia Korbielowa) 
* dyskoteka w hotelowym Pubie z lampką wina *
Oferujemy również wczasy z dietą: 

7 dniowe (nd - nd), ceny od 1100 zł (wiosna, jesień) i od 1200 zł lato, • 
wyżywienie strukturalne, pełny  program rekreacyjno- sportowy przez  6 dni
7 dniowe z programem aktywnym (nd-nd) ceny od 1200 zł • 
(wiosna, jesień) i od 1300 zł lato, wyżywienie strukturalne,   
rozszerzony program  wędrówek i ćwiczeń 
weekendowe (pt-nd) oraz rozszerzone aktywne weekendy (czw-nd)• 

5 dniowe ( nd-pt)  oferta promocyjna

TWÓJ

STYLZDROWY

Weekendy z dietą strukturalną lub koktajlową (do wyboru) dr Marka Bardadyna
OFERTA PROMOCYJNA

Termin: 04.04-30.06.2013 r. 
oraz 6.09-15.12.2013 r. 
(z wyłączeniem Majówki, 
Bożego Ciała)
Cena od 350 zł/os.

*  2 noclegi, wyżywienie:  wg diety dr Bardadyna – koktajlowe lub strukturalne 
*  bufet herbaciany bez ograniczeń
Program: 
* poranny rozruch z instruktorem * wycieczka górska z instruktorem z użyciem kijów 
 do NW – wypożyczenie kijów w cenie * zajęcia na sali i basenie
* degustacja koktajli dr Bardadyna wraz z informacją o wczasach z dietą strukturalną 
* warsztaty sztuki ludowej – kwiatki z bibuły * dyskoteka w hotelowym Pubie * 

* 3 noclegi 
* wyżywienie HP zwykłe lub strukturalne wg diety dr Bardadyna 
* bufet herbaciany bez ograniczeń 
* suchy prowiant na wędrówkę (baton energetyczny, 
 II śniadanie i owoc, woda źródlana, na życzenie kanapka)*
Program: 
* wędrówki z instruktorem, w planie wejście na Babią Górę 
 oraz na Halę Miziową (lub Pilsko) 

TWÓJ

STYLZDROWYAktywny weekend (czw-nd), zdobycie Babiej Góry!

Nowość !

Termin:  30.05-2.06  oraz 19.09-22.09 
Cena:  od 550 zł/os, w jedynce 650 zł
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Pobyty z zajęciami TAI CHI
Oferta standardowa i promocyjna

TURNUS TYGODNIOWY ( nd-nd) - 10 treningów po 90 min, 
grupy do 6 osób- koszt 450 zł+ koszt pobytu w hotelu
Terminy: 7-14.07, 11-18.08, 8-15.09
TURNUS 5 DNIOWY ( nd-pt) 7 treningów po 90 min, 
grupy do 15 osób- koszt 250 zł+ koszt pobytu w hotelu –
* 5noclegów, wyżywienie HP: 
* w lecie dodatkowy animacyjny program w cenie pobytu
Terminy: 7-12.04, 29.05-2.06, 14-19.07, 25-30.08 
OFERTA PROMOCYJNA TURNUS WEEKENDOWY 
( pt-nd) 5 treningów po 90 min grupy do 15 osób- koszt 180 zł
+ koszt pobytu w hotelu- NOWOŚĆ  w promocyjnej cenie
Terminy: 7-9.06, 21-23.06, 19-21.07, 30.08-1.09, 18-20.10

Zajęcia TAI CHI GONG prowadzi mistrz Kung Fu 
Stanisław Ścieszka , mnich Klasztoru  Shaolin 
wymiennie z  Patrycją  Kolaska swoją asystentką , 
Mistrzynią Świata i Europy w tradycyjnych układach  
ręcznych.

TWÓJ

STYLZDROWY

 Trening mięśni dna miednicy

Pobyty z terapią „zdrowy kręgosłup”- Nowość

Trening mięśni dna miednicy oraz trening  „zdrowy 
kręgosłup”  prowadzi posiadająca szwajcarski certy� kat  
Cantienica® – Trening Dna Miednicy,   
� zjoterapeutka Izabela Żak.

Terminy 
14-21.04
23-30.06
10-17.11
24.11- 1.12

TURNUS TYGODNIOWY ( nd-nd) - 10 treningów 
po 90 min, grupy do 6 osób- koszt 650 zł+ koszt pobytu w hotelu
terminy: 17-24.03, 28.04-5.05, 30.06-7.07, 18-25.08, 6-13.10 

TWÓJ

STYLZDROWY

TWÓJ

STYLZDROWY

TURNUS 5 DNIOWY ( nd-pt) 7 treningów po 90 min, 
grupy do 12 osób- koszt 250 zł+ koszt pobytu w hotelu
oferta promocyjna na pobyt w hotelu
od 499 zł/os. ( wiosna, jesień), 570 zł/os (lato)
* 5noclegów, wyżywienie HP
* w lecie dodatkowy animacyjny program w cenie pobytu
terminy: 26.05-2.06 (wyjątek Boże Cialo, 21-26.07, 1-6.12
TURNUS WEEKENDOWY  ( pt-nd) 5 treningów- NOWOŚĆ
po 90 min grupy do 12osób- koszt 180 zł+ koszt pobytu
terminy 26-28.07

TURNUSY Z TRENINGIEM „ ZDROWY 
KRĘGOSŁUP” ( nd-nd)- wstępna indywidualna 
diagnostyka, 6 treningów po 90 min, 2 terapie 
manualne po 30 min,  grupy do 6 osób
- koszt 500 zł+ koszt pobytu w hotelu

Nowość !
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Zapraszamy do zwiedzania pięknych zakątków 
Beskidu Żywieckiego nie tylko pieszo, ale również na rowerze!! 
Polecamy wypożyczalnię rowerów górskich w Korbielowie!

ul. Beskidzka 22, 34-335Korbielów
www.xpilsko.com, tel. 79 58 58 58 7

Serwis Korbielow.Net ma na celu aktywne i skuteczne 
promowanie w internecie miejscowości Korbielów, góry 
Pilsko i okolic. 
Co robimy aby zamierzony cel osiągnąć:

Publikujemy w serwisie pełne i aktualne informacje na • 
temat Korbielowa i Pilska (Serwis jako jedyny w inter-
necie posiada pełne i aktualne informacje). 
Stworzyliśmy logo, które ma za zadanie identy� kacje • 
i kreowanie lokalnej marki, jaką jest Korbielów i Pilsko. 
Publikujemy wiele danych tekstowych, jak i również • 
wiele barwnych i ciekawych fotogra� i. 
Katalogujemy lokalne informacje.• 

Lato i jesień w Hotelu Fero Lux

Terminy: 30.06-27.09, 
Cena od 570 zł/osoba, 
możliwość wydłużenia 
pobytu 100 zł/osoba.

* 5 noclegów, wyżywienie HP 
* 5 śniadań – w formie bufetu 
* 5 obiadokolacji z przystawką  
* codziennie słodka niespodzianka w kawiarni.
Program: 
*  wycieczka autokarowa: pętla Beskidu (z przewodnikiem) 
* rytuał saunowy z wonnymi olejkami 
* zajęcia z instruktorem na sali i basenie (2 razy 40 min) 
* piknik w stadninie koni huculskich (pokaz czyszczenia i siodłania), 
 ognisko z kiełbaskami 
* wędrówki Nordic Walking (3 razy po 2 godziny) 
* wieczory twórcze z lokalnym folklorem: z bibułczarką, 
 z pokazem rzeźbienia i malowania koników z drewna, 
 z przewodnikiem górskim (legenda i historia Korbielowa) 
* dyskoteka w hotelowym Pubie z lampką wina 
Uwaga: we wrześniu przy grupie mniejszej niż 20 osób 
zamiast wycieczki dla każdej osoby voucher 70 zł do SPA

LATO I JESIEŃ

Z W STREFIERELAKSEM

SPA

Turnusy w pakietach od niedzieli do piątku

Nowość !
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Wakacje w stadninie oferta promocyjna
Zaawansowanie instruktażu dopasujemy do Twoich umiejętności...

Terminy: 30.06-30.08 
Cena od 650 zł/os. 

* 5 noclegów, wyżywienie: 
* 5 śniadań – w formie bufetu 
* 5 obiadokolacji z przystawką  
* codziennie słodka niespodzianka w kawiarni  
 
Program stadniny: 
* poniedziałek – piknik w stadninie koni huculskich 
  (nauka czyszczenia, siodłania), ognisko z kiełbaskami 
* wtorek, środa, czwartek – dwugodzinne zajęcia w stadninie

Program: 
* rytuał saunowy z wonnymi olejkami 
* wieczory twórcze z lokalnym folklorem: z bibułczarką, 
   z pokazem rzeźbienia i malowania koników z drewna, 
   z przewodnikiem górskim 
  (legenda i historia Korbielowa) 
* dyskoteka w hotelowym Pubie z lampką wina 

LATO I JESIEŃ

Z W STREFIERELAKSEM

SPA

Turnusy w pakietach od niedzieli do piątku

Trasy narciarskie na Pilsku

TYLKO

NA

HOTEL FERO LUX 

znajduje się ok. 40m

od dolnej stacji 

wyciągów Pilsko

STOKKROK



HOTEL FERO LUX
ul. Szczyrbok 62, 34-335 Korbielów 

tel./fax +48 33 863 60 23, tel./fax +48 33 863 60 24
recepcja@ferosystem.pl, www.ferosystem.pl


