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PIECZEMY
Z TRADYCJĄ!
Piekuś to rodzinna firma wyrosła z połączenia pasji i doświadczenia przedstawicieli trzech zakładów
rzemieślniczych. Naszym największym bogactwem
jest zamiłowanie, przywiązanie do tradycji oraz wieloletnie doświadczenie, które sięga roku 1985 – to one
stanowią klucz do niepowtarzalnego smaku oferowanych przez nas produktów. Co dzień nasi klienci mają
do wyboru szeroki wachlarz produktów: pieczywa
żytniego, razowego, mieszanego, pszennego, a także asortymentu cukierniczego. Misją firmy jest dbałość o tradycyjny smak i najwyższą jakość wypieków.
Dlatego właśnie nasze pieczywo zawsze jest wypiekane ze świeżo przygotowanego, niemrożonego ciasta.
Jego smak i forma wynikają wyłącznie z najlepszej
jakości składników i ręcznego wyrabiania. W naszych
sklepach firmowych ekspedientki na Waszych oczach
przygotowują świeże bułki i drożdżówki prosto z pieca.
Piekarnia i Cukiernia Piekuś zaskarbiła sobie zaufanie oraz sympatie klientów i stała się jednym z liderów lokalnego rynku. Przyszłość i dalszy rozwój wymagają od nas nieustannej dbałości o najwyższą
jakość. Najważniejszy kapitał firmy stanowią jednak
ludzie wraz z sumą ich doświadczeń, a także wszystkie dobra materialne, dzięki którym możemy działać.

ŚWIEŻY
WYPIEK
Niepowtarzalny smak i aromat pieczywa uzyskujemy dzięki kilkunastogodzinnemu,

spowolnionemu

procesowi fermentacji. Opiera się
on na starych, tradycyjnych metodach prowadzenia ciasta, dzięki którym uzyskujemy poprawę
chrupkości i świeżości pieczywa.
Kontrolowane obniżenie temperatury doprowadza do spowolnienia
aktywności drożdży, a tym samym
całego procesu rozrostu. Umożliwia
to przetransportowanie świeżego,
schłodzonego ciasta do wybranego sklepu/piekarni w celu jego odpieku i sprzedaży.

bułki

BUŁKI
Bułki wypiekane w naszej piekarni to esencja
tego, co najlepsze w naturze – bogactwo dojrzałych zbóż, chrupiących nasion i suszonych
warzyw. Tradycyjna receptura oraz nowoczesne
technologie wpływają na wysoką jakość sprzedawanego pieczywa.

BUŁKA
KAJZERKA 60g
Bułka pszenna z dodatkiem słodów: pszennego i jęczmiennego.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

NIEMROŻONE

PSZENNA

BUŁKA
CIABATTA 100g
Bułka pszenna na naturalnym zakwasie pszennym o niezrównanym smaku i zapachu. Zawiera dodatek słodów pszennego i jęczmiennego.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

PSZENNA

NIEMROŻONE

7

bułki

BUŁKA
NICEJSKA 80g
Bułka pszenna na naturalnym zakwasie pszennym z mąki durum o charakerystycznym rustykalnym wyglądzie. Zawiera dodatek słodów
pszennego i jęczmiennego.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

NIEMROŻONE

PSZENNA

BUŁKA
KUJAWSKA 60g
Klasyczna bułka pszenna. Ciasto dojrzewa
w czasie wielogodzinnej fermentacji. Zawiera
dodatek słodów pszennego i jęczmiennego.
Zawiera dodatek mąki żytniej (poniżej 2%), która nadaje smak i sprawia, że bułka jest treściwa.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

NIEMROŻONE

PSZENNA

BUŁKA
KNYBELEK 70g
Ręcznie formowana, posypana makiem bułka pszenna z dodatkiem mąki żytniej. Ciasto
dojrzewa w czasie wielogodzinnej fermentacji, podczas której buduje się wyjątkowy smak
i aromat pieczywa. Proces długiego dojrzewania ciasta poprawia chrupkość jego skórki
i świeżość. Zawiera dodatek słodów pszennego
i jęczmiennego.
WYPIEKANE

W SKLEPIE
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PSZENNA

NIEMROŻONE

RĘCZNIE

FORMOWANE

bułki

BUŁKA
GRAHAM 60g
Podłużna bułka z mieszanki mąki pszennej
graham oraz mąki pszennej. Zawiera dodatek
słodów pszennego oraz jęczmiennego.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

PSZENNA

NIEMROŻONE

BUŁKA
FITNESS 70g
Bułka pszenna z dodatkiem precyzyjnie dobranej mieszanki nasion – słonecznika, siemienia
lnianego oraz soi. Bogata w składniki mineralne, błonnik i witaminy. Zawiera dodatek słodów pszennego i jęczmiennego.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

PSZENNA

NIEMROŻONE

BUŁKA
Z MĄKĄ ORKISZOWĄ
90g

Bułka pszenna z dodatkiem mąki orkiszowej,
słonecznika, pestek dyni, otrąb pszennych
i aromatycznego czosnku. Ręcznie formowana, poddawana wielogodzinnej fermentacji
ciasta. Bogata w składniki mineralne, błonnik
i witaminy. Zawiera dodatek słodu pszennego
i jęczmiennego.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

PSZENNA

NIEMROŻONE

RĘCZNIE

FORMOWANE

9

bułki

BUŁKA
SZPINAKOWA 75g
Aromatyczna i wyrazista w smaku bułka pszenna z dodatkiem liści szpinaku i prażonej cebuli.
Zawiera dodatek słodu pszennego i jęczmiennego.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

PSZENNA

NIEMROŻONE

BUŁKA
DYNIOWA 75g
Bułka pszenna z dodatkiem pestek dyni i ziaren łamanego żyta oraz słodu jęczmiennego
i pszennego. Bogata w składniki mineralne,
błonnik i witaminy, posypana chrupiącymi nasionami dyni.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

PSZENNA

NIEMROŻONE

BUŁKA
ŻYTNIA ZIARNISTA
80g
Pieczywo mieszane żytnio-pszenne z dodatkiem wykiełkowanych nasion żyta oraz słodu
jęczmiennego i pszennego, posypane łamanym słonecznikiem. Bogata w składniki mineralne, błonnik i witaminy.

WYPIEKANE

W SKLEPIE
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ŻYTNIO - PSZENNA

NIEMROŻONE

bułki

BUŁKA
WIELOZIARNISTA 75g
Bułka pszenna z dodatkiem bogactwa ziaren takich jak: słonecznik, mak niebieski, sezam, siemię lniane, soja łamana, żyto łamane,
pszenica łamana, jęczmień łamany. Posypana
mieszanką nasion. Zawiera dodatek słodu jęczmiennego i pszennego. Bogata w składniki mineralne, błonnik i witaminy.
WYPIEKANE

W SKLEPIE

PSZENNA

NIEMROŻONE

PALUCH
WŁOSKI 80g
Bułka pszenna o charakterystycznym rustykalnym wyglądzie. Zawiera dodatek słodu
pszennego i jęczmiennego.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

PSZENNA

NIEMROŻONE

RĘCZNIE

FORMOWANE

PALUCH
BAWARSKI 80g
Podłużna bułka z mąki pszennej z dodatkiem
żyta łamanego i pszenicy oraz słonecznika,
maku niebieskiego, sezamu i siemienia lnianego. Zawiera dodatek słodu pszennego i jęczmiennego.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

PSZENNA

NIEMROŻONE

RĘCZNIE

FORMOWANE
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bułki

PALUCH
CEBULOWY Z SEREM 90g
Podłużna bułka pszenna z dodatkiem cebuli
prażonej posypana wiórkami serowymi.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

PSZENNA

NIEMROŻONE

RĘCZNIE

FORMOWANE

BUŁKA
BURGER 110g
Okrągła, pszenna bułka, posypana ziarnami sezamu i siemienia lnianego. Idealnie nadaje się
jako bułka do burgerów i na grilla.

WYPIEKANE

W SKLEPIE

PSZENNA

NIEMROŻONE

BAGIETKA 320g
Charakterystyczna podłużna bułka pszenna.
Skórka delikatnie posypana mąką. Bagietka
wypiekana na sklepach firmowych.

WYPIEKANE

W SKLEPIE
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PSZENNA

NIEMROŻONE

chleb

CHLEB
Nad powstawaniem naszych chlebów czuwamy codziennie, od wielu lat. Z pozoru przygotowuje się
je bardzo prosto: mąka, sól i woda – to wszystko, czego
potrzeba. A jednak wiele zależy od dodatków. Można
do ciasta dodać aromatyczne zioła i przyprawy, można urozmaicić je przyjemnie chrupiącymi ziarnami
lub ukryć w nich suszone warzywa. Naszym sekretnym
składnikiem jest jednak – odrobina serca.

BUŁKA
KIELECKA 400g
*produkt krojony pakowany
Pieczywo pszenne z dodatkiem mąki żytniej
i cukru o delikatnym, domowym smaku. Dzięki dodatkowi tłuszczu, długo zachowuje świeżość.

PSZENNA

NIEMROŻONY

CHLEB
NORMANDZKI 400g
Chleb pszenny na naturalnym zakwasie pszennym z mąki durum nadającej mu specyficzny
śródziemnomorski smak i aromat. Pieczywo
ręcznie formowane z rustykalnym pęknięciem.

PSZENNY

NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY
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chleb

CHLEB
SYCYLIJSKI 350g
Ręcznie formowany chleb pszenny z dodatkiem wyrazistej suszonej papryki i pomidorów.
Zawiera dodatek mąki słodowej. Charakteryzuje się obniżoną zawartością drożdży w cieście.

PSZENNY

NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY

CHLEB
WŁOSKI 350g
Chleb pszenny z wykorzystaniem suszonego
zakwasu pszennego i mąki słodowej pszennej.

PSZENNY

NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY

CHLEB ORKISZOWY
ZE SŁONECZNIKIEM 350g
Chleb pszenny z dodatkiem mąki i produktów pochodzących z ziarna orkiszu, będącego
skarbnicą wartościowych składników mineralnych. Chleb zawiera dodatek ziaren słonecznika, płatków ziemniaczanych i maślanki oraz posypany jest nasionami słonecznika i płatkami
owsianymi.

PSZENNY

14

NIEMROŻONY

chleb

CHLEB
DUKAT 500g
Pieczywo mieszane pszenno-żytnie z dodatkiem ziaren żyta, soi, słonecznika, siemienia
lnianego, słodu żytniego oraz przypraw. Posypane mieszanką nasion słonecznika i sezamu.
Bogate w składniki mineralne, błonnik i witaminy.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY

CHLEB
DESKOWY 500g
*produkt krojony pakowany

Bogate w składniki mineralne, błonnik i witaminy pieczywo mieszane pszenno-żytnie z dodatkiem ziaren słonecznika, żyta łamanego,
mąki razowej, posypane nasionami słonecznika. Produkowane na naturalnym kwasie żytnim.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

CHLEB
GRAHAM 500g
*produkt krojony pakowany

Pieczywo mieszane pszenno-żytnie na bazie
specjalnie przygotowanej (moczonej) mąki
graham z dodatkiem syropu ziemniaczanego,
dzięki czemu dłużej zachowuje świeżość. Posypane mąką i otrębami z mąki graham. Bogate
w składniki mineralne, błonnik i witaminy.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY
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chleb

CHLEB
KUJAWSKI 500g
*produkt krojony pakowany

Chleb mieszany pszenno-żytni na naturalnym
kwasie żytnim dojrzewającym w czasie kilkugodzinnej fermentacji.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

CHLEB
KUJAWSKI MAŁY 300g

*chleb Super Świeży - produkt krojony pakowany 500 g

Pieczywo mieszane pszenno-żytnie na naturalnym kwasie żytnim, posypane nasionami
maku.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

CHLEB
ALPEJSKI 600g
Chleb pszenno-żytni z dodatkiem naturalnej
maślanki, dzięki której zachowuje niepowtarzalny smak i aromat, a w połączeniu z zaparzaną mąką gwarantuje wydłużoną świeżość!

PSZENNO-ŻYTNI
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NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY

chleb

CHLEB
PIEKUŚ 500g

*produkt krojony pakowany

Firmowy chleb mieszany pszenno-żytni
na naturalnym kwasie żytnim. Dzięki preżelowanej mące chleb dłużej zachowuje świeżość.
Zawiera on również mak i sezam.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

CHLEB
7 ZBÓŻ 500g
Pieczywo mieszane pszenno-żytnie z dodatkiem ziaren słonecznika, siemienia lnianego,
żyta, soi, sezamu, jęczmienia, pszenicy, mąki
razowej, posypane mieszanką nasion. Wzbogacone słodem żytnim, obfitujące w składniki
mineralne, błonnik i witaminy. Produkowany
na naturalnym kwasie żytnim dojrzewającym
w czasie kilkugodzinnej fermentacji.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

CHLEB
STAROKUJAWSKI 600g

* produkt krojony pakowany – 500 g

Ręcznie formowane pieczywo mieszane
pszenno-żytnie z dodatkiem mąki razowej na
naturalnym kwasie żytnim. Dodatek syropu
ziemniaczanego poprawia świeżość pieczywa,
a słód żytni nadaje mu charakterystyczny smak
i aromat.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY
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chleb

CHLEB
ZŁOTY LEN 600g
Chleb mieszany pszenno-żytni, produkowany
z dodatkiem mąki zaparzanej, naturalnego
kwasu żytniego i długo dojrzewającej podmłody z maślanką. To pieczywo wzbogacone złotą
odmianą siemienia lnianego.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY

CHLEB
TALAR 600g
Chleb mieszany pszenno-żytni z dodatkiem
mąki graham, ziaren słonecznika, siemienia
lnianego i żyta łamanego. Dodatek naturalnego twarogu i syropu ziemniaczanego nadają
mu dłuższą świeżość, a słód żytni wzmacnia
zapach i smak.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY

CHLEB
NA MAŚLANCE 600g
* produkt krojony pakowany – 500 g

Chleb mieszany pszenno-żytni z dodatkiem
maślanki, która nadaje mu delikatny mleczny
smak i przedłuża świeżość pieczywa. Chleb
na naturalnym kwasie żytnim.

PSZENNO-ŻYTNI
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NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY

chleb

CHLEB
WYBORNY 600g
Chleb pszenno-żytni na naturalnym kwasie żytnim dojrzewającym w czasie wielogodzinnej
fermentacji. Chleb, dzięki wilgotnemu miękiszowi dłużej zachowuje świeżość.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY

CHLEB
PODHALAŃSKI 600g
Chleb mieszany pszenno-żytni z dodatkiem
naturalnej maślanki, która w połączeniu
z mąką orkiszową daje niepowtarzalny smak
i aromat pieczywa.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY

CHLEB
Z NISKIM
INDEKSEM
GLIKEMICZNYM 300g
Chleb mieszany z dodatkiem nasion słonecznika i produktów pochodzących z pszenicy orkisz, posypany nasionami amarantusa. Bogaty
w składniki mineralne, błonnik i witaminy.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY
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chleb

CHLEB
BORATYNEK
600g
Chleb mieszany pszenno-żytni produkowany
na naturalnym zakwasie. Bogaty w nasiona
słonecznika. Delikatny, słodowy smak zawdzięcza dodatkowi słodu żytniego, a wykorzystanie
mąki zaparzanej umożliwia utrzymanie dłuższej świeżości chleba.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY

CHLEB
DENAR
600g
Chleb mieszany pszenno-żytni, produkowany
na naturalnym zakwasie. Ciasto ręcznie formowane, dzięki powolnej fermentacji jest delikatne i puszyste. Dodatek wykiełkowanych ziaren
żyta zapewnia mu oryginalny smak i aromat.

PSZENNO-ŻYTNI

NIEMROŻONY

RĘCZNIE

FORMOWANY

CHLEB
DWORSKI
ZE SŁONECZNIKIEM 450g
*produkt krojony pakowany

Pieczywo mieszane żytnio-pszenne z dodatkiem nasion słonecznika, żyta, siemienia lnianego i otrąb pszennych, posypane nasionami
słonecznika. Bogate w składniki mineralne,
błonnik i witaminy.

ŻYTNIO-PSZENNY
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NIEMROŻONY

chleb

CHLEB
KUJAWSKIE ŁANY
Z DYNIĄ 450g

*produkt krojony pakowany

Pieczywo mieszane żytnio-pszenne na naturalnym kwasie żytnim, wzbogacone dodatkiem
pestek dyni i żyta łamanego, naturalnym błonnikiem i słodem żytnim, posypane pestkami
dyni. Obfituje w składniki mineralne, błonnik,
witaminy.

ŻYTNIO-PSZENNY

NIEMROŻONY

CHLEB
KUJAWSKIE ŁANY
Z ZIARNAMI 450g
*produkt krojony pakowany

Pieczywo mieszane żytnio-pszenne na naturalnym kwasie żytnim. Z dodatkiem ziaren słonecznika, siemienia lnianego, żyta łamanego
i sezamu. Różnorodność dodatków sprawia,
że jest bogate w składniki mineralne, błonnik
i witaminy. Chleb wzbogacony naturalnym
błonnikiem i słodem żytnim, posypany mieszanką ziaren.

ŻYTNIO-PSZENNY

NIEMROŻONY

RAZOWIEC
KUJAWSKI 300g

*produkt krojony pakowany

Pieczywo mieszane żytnio-pszenne. Na naturalnym kwasie razowym z wielogodzinnej
fermentacji. Duża zawartość mąki razowej jest
źródłem naturalnego błonnika, który wspomaga prawidłową pracę układu pokarmowego.

ŻYTNIO-PSZENNY

NIEMROŻONY
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chleb

RAZOWIEC
ZE SŁONECZNIKIEM
450g
*produkt krojony pakowany – 400 g

Pieczywo mieszane żytnio-pszenne z dodatkiem nasion słonecznika. Zawiera dodatek słodu żytniego. Na naturalnym kwasie razowym
z wielogodzinnej fermentacji. Posypane słonecznikiem.

ŻYTNIO-PSZENNY

NIEMROŻONY

RAZOWIEC
WIELOZIARNISTY 450g

*produkt krojony pakowany – 400 g

Pieczywo mieszane żytnio-pszenne z dodatkiem nasion słonecznika, siemienia lnianego,
żyta, soi, sezamu, jęczmienia i pszenicy. Zawiera dodatek słodu żytniego. Na naturalnym
kwasie razowym z wielogodzinnej fermentacji.
Posypane płatkami owsianymi.

ŻYTNIO-PSZENNY

NIEMROŻONY

CHLEB
RODZINNY 1000g
Pieczywo mieszane żytnio-pszenne na naturalnym kwasie żytnim dojrzewającym w czasie
kilkugodzinnej fermentacji z dodatkiem naturalnej podmłody pszennej. Duży bochen idealny dla całej rodziny.

ŻYTNIO-PSZENNY
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NIEMROŻONY

chleb

CHLEB
ŻYTNI STAROPOLSKI
600g
*produkt krojony pakowany

Pieczywo mieszane żytnio-pszenne. Produkowane na naturalnym kwasie żytnim dojrzewającym w czasie kilkugodzinnej fermentacji.
Zawiera dodatek płatków ziemniaczanych,
które wydłużają świeżość chleba i popraiwają
wilgotność miękiszu.

ŻYTNIO-PSZENNY

NIEMROŻONY

CHLEB
KOŁODZIEJ 450g
*produkt krojony pakowany

Pieczywo mieszane żytnio-pszenne o charakterystycznym, kwadratowym kształcie, przygotowane na bazie naturalnego kwasu żytniego.
Wzbogacone dodatkiem ziaren: słonecznika,
siemienia lnianego, żyta, soi, sezamu, jęczmienia, pszenicy, mąki razowej, posypane płatkami
owsianymi. Długa świeżość, dzięki zaparzeniu
mąki żytniej i ziaren.

ŻYTNIO-PSZENNY

NIEMROŻONY

CHLEB
BIESIADNY 400g
Pieczywo żytnie z dodatkiem mąki pszennej
na naturalnym kwasie żytnim dojrzewającym
w czasie kilkugodzinnej fermentacji.

ŻYTNI

NIEMROŻONY
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chleb

1ąk0i ży0t%niej

CHLEB
ZBÓJNICKI 450g

m

Pieczywo żytnie na bazie naturalnego kwasu
żytniego, z dodatkiem ziaren słonecznika i słodu żytniego. Posypany nasionami amarantusa. Odznacza się oryginalnym, kwadratowym
kształtem.

ŻYTNI

NIEMROŻONY

1ąk0i ży0t%niej

CHLEB
m
ZDROWY STYL
ZE SŁONECZNIKIEM 300g
*produkt krojony pakowany

Pieczywo żytnie na bazie naturalnego kwasu
razowego. Wzbogacone ziarnami słonecznika,
żyta, z dodatkiem mąki razowej i słodu jęczmiennego, posypane słonecznikiem.

ŻYTNI

NIEMROŻONY

1ąk0i ży0t%niej

CHLEB
ZDROWY STYL
GRUBOZIARNISTY 300g
m

*produkt krojony pakowany

Pieczywo żytnie na bazie naturalnego kwasu
razowego. Wzbogacone dodatkiem ziaren: słonecznika, siemienia lnianego, żyta, soi, sezamu,
jęczmienia, pszenicy, mąki razowej oraz słodu
żytniego, posypane płatkami owsianymi.

ŻYTNI
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NIEMROŻONY

chleb

CHLEB
ZDROWY STYL
Z CZARNUSZKĄ 300g
*produkt krojony pakowany

Chleb z mąki żytniej, pszennej i jaglanej. Zawiera ziarna słonecznika, dyni i czarnuszki. Mąka
jaglana oraz nasiona czarnuszki posiadają wyjątkowe właściwości prozdrowotne.

ŻYTNIO-PSZENNY

NIEMROŻONY

1ąk0i ży0t%niej

m

CHLEB
ZDROWY STYL
Z ŻURAWINĄ 300g
Pieczywo żytnie na bazie naturalnego kwasu
żytniego o wyrazistym bukiecie smakowo–zapachowym. Wzbogacone żurawiną, która jest
naturalnym źródłem witaminy C.

ŻYTNI

NIEMROŻONY

PIECZYWO
OKOLICZNOŚCIOWE
Przyjmujemy zamówienia
na pieczywo okolicznościowe, m. in.:
• chleby weselne
• chleby dożynkowe
• chleby do żuru
• chlebki do święconki
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1ąk0i ż0yt%niej

m

100% mąki
żytniej

bez drożdży

na naturalnym
zakwasie

Produkowany wyłącznie
metodami
rzemieślniczymi

chleb

Długotrwały
proces
fermentacji
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e
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Dział Obsługi Klienta
tel. 52 355 03 51

Dział Marketingu

„Piekuś”

Karolina Jurkowska

Spółka z o.o. Spółka komandytowa

tel. 726 007 022
e-mail: karolina.jurkowska@piekus.com.pl

Magdalena Szadkowska
tel. 726 500 127
e-mail: magdalena.szadkowska@piekus.com.pl

ul. Nowa 2B

tel. 502 625 705
Dyrektor ds. handlowych:
Hanna Leda
tel. 726 800 120

88-100 Inowrocław

Przedstawiciele handlowi:
Zbigniew Zając

www.piekus.com.pl

tel. 662 229 375

Norbert Laskowski
tel. 668 695 873

