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SYNEA VISION
WK-99 LT
     Kątnica 1:5
     Światłowód szklany 
     5 x spray

Wejdź na moje.wh.com 
Bezpłatne przedłużenie gwarancji 
producenta o 6 miesięcy, bezpłatne 
przesyłki do i z Serwisu W&H Poland

Made in
AUSTRIA

SYNEA VISION 
TK-98 L + RQ-24*
     Ring LED+
     5 x spray
     Ø główki 11,5 mm
     24 W/360.000 obr./min.
     ROTO QUICK W&H

4590 PLN
TK-98 L + RQ-24

5590 PLN
TK-98 L + WG-56 LT

SYNEA VISION TK-98 L
     Ring LED+
     5 x spray

SYNEA FUSION WG-56 LT*
     Kątnica 1:1
     Światłowód szklany  
     1 x spray

3990 PLN
WK-99 LT

Turbiny, prostnice i kątnice

Stomatologia 
Zachowawcza

100% oświetlenia miejsca 
zabiegu bez cienia z 

pierścienia Ring LED+ 
(tylko ze złączem RotoQuick)



SYNEA FUSION WG-56 LT
     Kątnica 1:1
     Światłowód szklany 
     4 x spray

ALEGRA HE-43*
     Prostnica 1:1
     Bez światła

SYNEA FUSION
WG-99 LT
     Kątnica 1:5
     Światłowód szklany 
     4 x spray

* Produkt dosyłany bezpośrednio z biura W&H Poland. ** dotyczy urządzenia Assistina oraz wszystkich końcówek W&H zakupionych wraz z urządzeniem lub dokupionych w okresie trwania promocji.

Z Assistiną dodatkowy 
ROK GWARANCJI na każdą 
zakupioną końcówkę W&H!**

SYNEA FUSION TG-98 L
     LED+
     4 x spray

SYNEA FUSION WG-56 LT*
     Kątnica 1:1
     Światłowód szklany  
     1 x spray

4190 PLN
TG-98 L - WG-56 LT

SYNEA FUSION TG-98 L
     LED+
     4 x spray

SYNEA FUSION WG-99 LT*
     Kątnica 1:5
     Światłowód szklany 
     4 x spray

5190 PLN
TG-98 L + WG-99 LT

2990 PLN
WG-99 LT

3990 PLN
WK-99 LT

2890 PLN
WG-56 LT + HE-43



Wejdź na moje.wh.com 
Bezpłatne przedłużenie gwarancji 
producenta o 6 miesięcy, bezpłatne 
przesyłki do i z Serwisu W&H Poland

* Produkt dosyłany bezpośrednio z biura W&H Poland. 

1990/2990 PLN
WG-67 A / WG-67 LT + 2xLTA 150 PROFIN TIPS

SYNEA FUSION 
WG-67 A/LT +
2xLTA 150 PROFIN TIPS*
     Profin® kątnica 2:1 
     Bez światła / Światłowód szklany 
     1 x spray

1490 PLN
WP-64 MU / WP-66M

PROXEO® 
WP-64 MU
WP-66M
    Kątnica  4:1.
Gratis 36 gumek 
i 36 szczotek!*

Prostnice i kątnice

Profilaktyka 
Periodontologia
i Endodoncja



Made in
AUSTRIA

Wybierz rozwiązanie 
optymalne dla siebie! 

ENTRAN EB-300
Bezprzewodowy mikrosilnik endo.
5 momentów obrotowych, funkcja
auto revers i auto forward, bardzo
długa praca na jednym ładowaniu, 
lekki i prosty w obsłudze.

KĄTNICA S1
Wyjątkowy projekt kątnicy 
S1 zapewnia łatwość oraz 
wygodę użycia, zgodnie z 
zasadami współczesnej 
ergonomii.  

MIKROSILNIK ENDODONTYCZNY
Z ENDOMETREM ENDY 6200
Mikrosilnik endodontyczny z endometrem.
Autorewers przy dojściu do wierzchołka. 
Kontrola momentu obrotowego.
Bez sterownika nożnego.
12 programów; Bardzo lekka plastikowa kątnica. 
Do wszystkich pilników NiTi.

ENDOMETR 
LOCAPEX 6
Pomiar długości roboczej kanału.
Możliwość ustawienia stopu 
przed wierzchołkiem.
Bardzo prosta obsługa.

3790 PLN
Oszczędzasz 600 PLN

3990 PLN 5690 PLN1990 PLN

NOWY



Made in
AUSTRIA

Urządzenia 
Chirurgiczne

14790 PLN
Kompletny zestaw gotowy do pracy

IMPLANTMED SI-1023
Mikrosilnik implantologiczny 
Przewodowy sterownik nożny
Nowy silnik EM-19 
Kątnica bez światła WS-75

NOWY

GWARANCJA 24 M-CE & 
DODATKOWE 6 M-CY GRATIS**

**Po zarejestrowaniu produktu online na stronie moje.wh.com 

poznajopinieeksperta.pl
Rozwiązania dla chirurgii? Wejdź na 



Zarejestruj produkt na moje.wh.com 
Urządzenie zastępcze na czas naprawy bez kosztów

Nowa generacja Implantmed oferuje 
użytkownikom zarówno wypróbowa-
ne i sprawdzone funkcje mikrosil-
nika implantologicznego, jak również 
komfort dzięki intuicyjnemu ste-
rowaniu oraz bezprzewodowemu 
sterownikowi nożnemu. 

Unikalny system do oceny 
stabilności implantu Osstell ISQ. 
Ponadto oferuje możliwość persona-
lizacji urządzenia, intuicyjny inter-
fejs użytkownika oraz jeszcze moc-
niejszy silnik. 

1099 PLN
Cena ważna wyłącznie z 
Implantmedem SI-1023

1999 PLN
Cena ważna wyłącznie z 
Implantmedem SI-1023

DOPŁATA DO 
STEROWNIKA BT
Bezprzewodowy 
sterownik do obsługi 
wielu urządzeń W&H

8490 PLN
Cena ważna wyłącznie z 
Implantmedem SI-1023

DOPŁATA DO 
MODUŁU OSSTELL
Moduł Osstell ISQ
Sonda pomiarowa z kablem
TestPeg
Voucher na 5 SmartPegs

DOPŁATA DO WERSJI ZE 
ŚWIATŁEM Z WS-75 L 20:1
NOWY KRÓTKI SILNIK EM-19 LC
      Mini LED+ 
     Spray zewnętrzny i przez wiertło
     Możliwość demontażu bez 
     użycia narzędzi



Made in
AUSTRIA

Urządzenia 
Chirurgiczne
Prostnice i kątnice

GWARANCJA 24 M-CE & 
DODATKOWE 6 M-CY GRATIS**

**Po zarejestrowaniu produktu online na stronie moje.wh.com 

4390 PLN
WS-75 / WS-75 L

WS-75 / WS-75 L
     Przełozenie 20:1
     Bez światła / Mini LED +
     Spray zewnętrzny i przez wiertło

3790 PLN
4390 PLN
S-11 / S-11 L

S-11 / S-11 L
     Przełożenie 1:1
     Bez światła / Mini LED + 
     Spray zewnętrzny

2890 PLN
4190 PLN
WS-91 / WS-91 L

WS-91 / WS-91 L
     Przełożenie 1:2,7
     Bez światła / Mini LED + 
     Potrójny spray zewnętrzny

3590 PLN

RABAT 30%
Na drugą końcówkę zakupioną 
łącznie Implantmed SI-1023 



Zarejestruj produkt na moje.wh.com 
Urządzenie zastępcze na czas naprawy bez kosztów

S-11 / S-11 L
     Przełożenie 1:1
     Bez światła / Mini LED + 
     Spray zewnętrzny

PIERWSZE NA ŚWIECIE !
Automatyczne wykrywanie

końcówki roboczej

690 PLN
B6 / B7

25990 PLN
Piezomed + System ‘Bone’ i ‘Sinus’

PIEZOMED + SYSTEM “BONE” I “SINUS”*
Standardowe wyposażenie: urządzenie, sterownik nożny S-N1, 
rękojeść z rękawem o długości 1.8 lub 3.5 m oraz klipsami, 
zestaw rurek irygacyjnych, kabel zasilający, podstawka pod 
rękojeść, stojak, klucz do zmiany końcówek roboczych, 
system końcówek roboczych “Bone”

PIŁA  B6/B7
Specjalna piła do precyzyjnego 
i głębokiego cięcia w wyjątkowo 
krótkim czasie. Przeznaczona 
również do oddzielania korzeni 
zębów oraz resekcji wierzchołka 
korzenia zęba.

Piezomed

Urządzenie do chirurgii ultradźwiękowej 
> Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej.
> Funkcja Boost, chwilowe zwiększenie mocy o 20%.
> Światło z pierścienia LED.
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Sterylizacja, 
Higiena i 
Konserwacja

LAT
GWARANCJI
NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA 
ALBO ZWROT PIENIĘDZY!

5

Made in
ITALY

19990/ 21690 PLN
Komory 17/22 litrów

NOWA LISA 17/22 L
Innowacyjna, opatentowana technologia Eco 
Dry dostosowuje czas suszenia do masy wsadu, 
co radykalnie skraca czas całego cyklu, a 
przez to wydłuża żywotność sterylizowanych 
instrumentów i optymalizuje zużycie energii. 
Pojemność komory 17/22 litrów.

15490/ 16790 PLN
Komory 17/22 litrów

LINA USB 17/22 L
Lina oferuje znakomitą cenę w stosunku 
do jakości oraz możliwość dostosowania 
wyposażenia do wzrastających potrzeb praktyki.
Wyłącznie cykle klasy B. Krótki cykl ECO B.
Prosta obsługa. Pojemność komory 17/22 litrów.



Zarejestruj produkt na moje.wh.com 
Urządzenie zastępcze na czas naprawy bez kosztów

5 letni kontrakt serwisowy
Ciągła sterylizacja 

8790 PLN
Assistina Twin + Cares Set

ASSISTINA 301 PLUS + 
ADAPTER DO TURBIN*
W zestawie PŁYNY na 5000 
cykli konserwacji. Czyszczenie i 
smarowanie wewnętrzne. Bardzo 
krótki czas cyklu konserwacji.

ASSISTINA 3X3 + 
ADAPTER DO TURBIN*  
Mycie wewnątrz i na zewnątrz, smarowanie. 
Jednoczesna konserwacja trzech końcówek. 
Ekonomiczne rozwiązanie dla praktyk  
wielostanowiskowych.

ASSISTINA TWIN +
ADAPTER DO TURBIN*
Łatwa obsługa. Konserwacja instrumentu 
w ciągu  zaledwie 10 sekund. Ciągła praca 
dzięki dwu komorom, które mogą być 
używane naprzemiennie.
Assistina TWIN Care Set wystarcza do 
konserwacji 2800 instrumentów.
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PEŁNY CYKL KONSERWACJI  

TYLKO 35 SEKUND

5190 PLN
Assistina 301 Plus + Adapter

11990 PLN
Assistina 3x3 + Adapter



ALL-INCLUSIVE
z W&H 

Koncepcja ALL-INCLUSIVE to Nowa LISA w rewelacyjnie korzystnym 
kontrakcie serwisowym obejmującym konserwacje urządzenia, 
dostawę materiałów eksploatacyjnych, pomoc techniczną, 
bezpłatne naprawy, sprzęt zastępczy na czas naprawy ...
Wszystko to za jedną miesięczną opłatę, bez dodatkowych 
kosztów i zmartwień.*

LAT
GWARANCJI
NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA 
ALBO ZWROT PIENIĘDZY!

5

INTUICYJNA OBSŁUGA
Nowy, w pełni dotykowy ekran z 
intuicyjnym interfejsem gwarantuje 
łatwą nawigację po menu i odpowiedni 
wybór cyklu sterylizacji.

ANIMACJE 3D
Podstawowe czynności konserwacyjne 
przedstawione są w postaci przejrzystych 
animacji 3D, co znacznie ułatwia 
bieżącą obsługę sterylizatora nawet 
niedoświadczonemu personelowi 
pomocniczemu. 

TECHNOLOGIA  ECO DRY+
Innowacyjna, opatentowana technologia 
Eco Dry dostosowuje czas suszenia 
do masy wsadu, 2-kilogramowy wsad 
wysterylizowany i idealnie wysuszony w 
30 minutowym cyklu klasy B.

APLIKACJA LISA
Dedykowana aplikacja na smartfona 
lub tablet umożliwia zdalną kontrolę 
urządzenia przez Użytkownika. 
Aplikacja dostępna bezpłatnie w App 
Store i Google Play.
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OPIEKA PRODUCENTA
Kontrakt serwisowy W&H to kompleksowa 
opieka producenta nad urządzeniem. 
Obejmuje wszystkie wymagane przeglądy 
i ewentualne naprawy, oraz zapewnia 
bezpłatne materiały eksploatacyjne i 
akcesoria.

PEŁNA PRZEWIDY-
WALNOŚĆ KOSZTÓW
Transparentne i niezmienne w trakcie 
umowy wydatki umożliwiają precyzyjne 
planowanie kosztów w dłuższym okresie. 
Żadnych negatywnych zaskoczeń!

NIEPRZERWANE DZIAŁANIE
5 lat gwarancji nieprzerwanego działania 
lub zwrot pieniędzy!  W&H gwarantuje 
przywrócenie funkcjonalności lub 
dostarczenie urządzenia zastępczego w 
ciągu 24h/48h od awarii.**

ZDALNA DIAGNOSTYKA 
Centralny Serwis Techniczny W&H 
ma możliwość dokonania zdalnej 
diagnozy urządzenia bez konieczności 
angażowania użytkownika w żmudny 
proces analizy zgłaszanych błędów.

ALL-INCLUSIVE

QUALITY 
SERVICE

Bezpieczeństwo i 
przewidywalność w 
codziennej pracy



Zalety kontraktu serwisowego

 płatność jednorazowa płatność ratalna KONTRAKT SERWISOWY 

koszt zakupu (Lisa VA-131-17) 22.999 PLN 36 miesiące: 701 PLN/m-c 60 miesięcy:  

  60 miesięcy: 437 PLN/m-c 455 PLN/m-c***

udział własny nie dotyczy 0% 0%
(doliczany do pierwszej raty)

wykup po okresie finansowania  nie dotyczy 0 PLN 0 PLN

okres gwarancji 24 m-ce,  24 m-ce,  60 m-cy,
 z limitem 2000 cykli z limitem 2000 cykli z limitem 4000 cykli

materiały eksploatacyjne  płatne dodatkowo płatne dodatkowo bezpłatne
(filtry, etc.)

autoklaw zastępczy  bezpłatny w okresie bezpłatny w okresie bezpłatny w całym
na czas naprawy gwarancji gwarancji okresie trwania kontraktu

czas oczekiwania na zakończenie  indywidualnie, w zależności indywidualnie, w zależności 24h , max. 48h**
naprawy bądź autoklaw zastępczy  od wybranego serwisu* od wybranego serwisu* 
po upływie 24 m-cy od daty zakupu

przeglądy po upływie 24 m-cy  płatne płatne bezpłatne
od daty zakupu

części zamienne po upływie  płatne płatne bezpłatne
24 m-cy od daty zakupu

koszty robocizny w naprawach po  płatne płatne bezpłatne
upływie 24 m-cy od daty zakupu

przesyłki do i z- serwisu po upływie  płatne płatne bezpłatne
24 m-cy od daty zakupu **
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> 5-letnia gwarancja niezawodności
> Bezpłatna naprawa lub zastępcze urządzenie w ciągu 24h od awarii
> Materiały eksploatacyjne bez dodatkowych kosztów
> W tym filtry bakteriologiczne, filtry przeciwkurzowe, uszczelki drzwi
> 0 zł opłaty wstępnej, 0 zł za wykup autoklawu na koniec umowy

TYLKO 455 PLN
miesięcznie!



AIR-FLOW
Prophylaxis
Master®

34990 PLN*
*cena bez wózka.

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER + 16 BUTELEK PIASKU AIRFLOW POWDER PLUS
Większa o 16% wydajność z jednego zbiornika piasku CLASSIC i ponad 30% większa dla piasku PLUS
Skaler ultradźwiękowy w najnowszej technologii New Piezon NO PAIN
Rękojeść ze światłem LED; Piaskarka nad i poddziąsłowa
Ustawiana temperatura wody w skalerze i piaskarce
Bardzo łatwe magnetyczne osadzanie zbiorników na wodę i piasek
Automatyczny system czyszczenia; Bezprzewodowy sterownik nożny

NOWY

Zaproś przedstawiciela i 
przetestuj bezpłatnie!

 Smile 
is in the 

  air (-:

16X



27990 PLN
AIRFLOW® ONE

AIRFLOW® ONE
Idealne stanowisko w Guided Biofilm Therapy
do piaskowania nad, przy i poddziąsłowego 
zapewniające niespotykany dotąd komfort
pacjenta podczas zabiegu.

5 letni kontrakt serwisowy
Ciągła sterylizacja 

ZARZĄDZANIE BIOFILMEM 
PRZY UŻYCIU PIASKU 
AIR -FLOW® PLUS
PROFILAKTYKA NAD- I PODDZIĄSŁOWA

1. AIR-FLOW®
NADDZIĄSŁOWO
NAD GRANICĄ 
SZKLIWNO-CEMENTOWĄ

2. AIR-FLOW®
PRZYDZIĄSŁOWO
GRANICA 
SZKLIWNO-CEMENTOWA
< 4MM

3. AIR-FLOW®
PODDZIĄSŁOWO
GRANICA 
SZKLIWNO-CEMENTOWA
> 4MM

4. AIR -FLOW®
IMPLANTY
ZAPOBIEGANIE 
PERI-IMPLANTITIS

 Smile 
is in the 

  air (-:

NOWY NIGHT CLEANER
NIGHT CLEANER oczyszcza kanały wodne 
urządzenia a stosowany codziennie 
przedłuża jego żywotność
Redukuje bakterie, grzyby i drożdże oraz 
zapewnia drożność linii wodnych urządzenia.



AIR-FLOW®
Handy

4990 PLN
Air-Flow Handy 3.0 + WP-64 MU

AIR-FLOW® HANDY 3.0 + WP-64 MU
Nowoczesna dysza o znakomitej ergonomii zapewniająca 
skuteczne i efektywne piaskowanie. Smukły kształt dla 
poprawienia komfortu pracy i doskonałej widoczności. 
Największy zbiornik na piasek. Łatwy sposób uzupełniania 
piasku dzięki AIRFLOW® Easy Fill 3.0. Proste czyszczenie i 
konserwacja. Prosty montaż bez czasochłonnej instalacji.

NOWY

PIASEK AIR-FLOW® COMFORT 
CLASSIC NADDZIĄSŁOWY 
NOWA FORMUŁA
Najbardziej znany piasek na rynku. 

Została zaprojektowane 
aby zaoferować dentystom 
niedościgniony komfort 
pracy.

476 PLN
Oszczędzasz 238 PLN

4 BUTELKI 
PIASKU COMFORT + 
2 BUTELKI GRATIS



5 letni kontrakt serwisowy
Ciągła sterylizacja 

PIASEK AIR-FLOW® PLUS 
POD- I NADDZIĄSŁOWY
Doskonałe efekty w profesjonalnej 
profilaktyce.

5990 PLN
Oszczędzasz 3620 PLN

24990 PLN
Oszczędzasz 5000 PLN

TERAZ W ZESTAWIE TYLKO
AIR-FLOW Handy 3.0 plus (6490 PLN)
Dysza PERIO* (1680 PLN)
RQ-24* (890 PLN)
40 końcówek poddziąsłowych* (440 PLN)
Klucz do końcówek (110 PLN) 

AIR-FLOW® HANDY 3.0 PREMIUM
Nowoczesna dysza o znakomitej ergonomii 
zapewniająca skuteczne i efektywne piaskowanie. 
Smukły kształt dla poprawienia komfortu pracy i 
doskonałej widoczności. Największy zbiornik na piasek. 
Łatwy sposób uzupełniania piasku dzięki AIR-FLOW® 
Easy Fill 3.0. 
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476 PLN
Oszczędzasz 238 PLN

4 BUTELKI 
PIASKU PLUS + 
2 BUTELKI GRATIS

DOSTĘPNE OSTATNIE SZTUKI! 
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY TYLKO DO 30 MARCA 2018

AIR-FLOW MASTER PIEZON®
Kompleksowa profilaktyka – idealne połączenie skalera  
ultradźwiękowego wykorzystującego technologię Piezon® 
No Pain z piaskarką AIR-FLOW® do piaskowania nad, przy i 
poddziąsłowego.



W&H
TECHNICAL
PREMIUM
SERVICE

699 PLN
Oferta ograniczona czasowo

89,25 PLN**
** średnia cena w oferercie olej serwisowy F1
    + drugi olej* F1 za 50%

WYMIANA ROTORA W TURBINIE 
SYNEA FUSION TG-98 L
BEZPŁATA EKSPERTYZA
BEZPŁATNA WYSYŁKA
WYMIANA ROTORA NA NOWY
6 MIESIĘCY GWARANCJI

OLEJ SERWISOWY F1
Formuła oleju serwisowego F1 powstała 
w wyniku wieloletnich badań W&H. Został 
opracowany w parze z nowoczesną 
technologią instrumentów W&H. Olej 
F1 daje pewność, że instrumenty są 
konserwowane w najlepszy sposób.

TECHNICAL 
PREMIUM
SERVICE

Dodatkowa wartość 
naszych produktów



Zarejestruj produkt na moje.wh.com
i przedłuż gwarancję o 6 m-cy 

3 lata gwarancji...  i co dalej?
Serwis pogwarancyjny W&H to:
> Oryginalne części zamienne
> Szybka naprawa
> Niskie koszty przesyłek
> Bezpłatny sprzęt zastępczy ...
> i to wszystko w bardzo atrakcyjnej cenie np. wymiana rotora tylko 699 PLN*
      *dotyczy turbiny TG-98L

DORADZTWO TECHNICZNE
Pracownicy naszego serwisu 
odpowiedzą na wszelkie pytania 
dotyczące wykonanej usługi, jak 
również beżącej obsługi i konserwacji 
produktu W&H.

BEZPŁATNA WYCENA
I TRANSPORT
Serwis W&H oferuje bezpłatną 
wycenę każdej naprawy oraz 
bezkosztowy transport w obie 
strony.*

SPRZĘT NA CZAS NAPRAWY
W&H oferuje BEZPŁATNE wypożyczeni 
sprzętu serwisowego na czas 
naprawy. Szczegóły w serwisie.

6-MIESIĘCZNA GWARANCJA
Każda naprawa wykonana w naszym 
serwisie jest objęta 6-miesięczną 
gwarancją.

JAKOŚĆ W SZCZEGÓŁACH
Jako producent mamy możliwość 
naprawy naszych produktów 
z użyciem tych samych 
ORYGINALNYCH CZĘŚCI, które 
stosujemy do produkcji naszych 
końcówek i urządzeń.

EKSPRESOWY SERWIS
W&H oferuje błyskawiczną naprawę 
sprzętu po akceptacji wyceny.
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* W przypadku decyzji naprawy w Centralnym Serwisie Technicznym (nie dotyczy autoklawów)                



MIKOŁAJ SIODŁOWSKI 
woj. lubelskie, 
mazowieckie, 
podlaskie

504 161 885 
mikolaj.siodlowski@wh.com

WIOLETTA GAJEWSKA
woj.  świętokrzyskie, 
podkarpackie

517 381 527
wioletta.gajewska@wh.com

JOANNA MALINOWSKA
woj. śląskie, 
małopolskie

504 161 888
joanna.malinowska@wh.com

W&H Poland Sp. z o.o.  
ul. Tukana 3 B  02-843 Warszawa 
t +48 22 33 18 000  f +48 22 33 18 001  
biuro@wh.com

SEBASTIAN MATURA 
woj. łódzkie, mazowieckie, 
kujawsko-pomorskie 
(Bydgoszcz, Toruń)

504 161 889
sebastian.matura@wh.comIWONA DWORSKA

woj. dolnośląskie, opolskie, 
lubuskie (Zielona Góra)

505 682 426
iwona.dworska@wh.com

MICHAŁ KAMIŃSKI 
woj. lubuskie (Gorzów Wlkp.), 
zachodniopomorskie, 
wielkopolskie

504 161 891
michal.kaminski@wh.com

ANETTA PAZERA  
woj. pomorskie, kujawsko-
pomorskie, 
warmińsko-mazurskie

504 161 894
anetta.pazera@wh.com

Przedstawiciele medyczni W&H 
Nasi przedstawiciele medyczni udzielą Państwu szczegółowych informacji o produktach znajdujących się w ofercie W&H Poland, dokonają 

ich prezentacji w gabinecie, udostępnią do testów i dołożą wszelkich starań, aby dopasować ofertę do Państwa potrzeb.

Wiecej informacji na  wh.com
Oferta ważna od 01.03 do 30.06.2018 lub do wyczerpania zapasów.
Nie stanowi cennika w myśl Kodeksu Cywilnego. 
Podane ceny zawierają podatek VAT.


