PRODUKTY SYSTEMU PLOCHER-KATALOG ROLNICZY NA 2020-2021

My nie tylko o tym mówimy, lecz
działamy w ten sposób już od 1980r.:

Zapewnienie egzystencji przez
zrównoważone, ekonomiczne gospodarowanie zaczyna się od uszlachetnienia
własnych gospodarczych środków produkcji: gnojowicy/ obornika, bowiem
nawożenie oznacza odżywianie gleby!
Nawożenie roślin, to pojęcie wprawdzie
stare, ale błędne. Faktem jest bowiem, że
najpierw organizmy glebowe muszą
przekształcić nieorganiczne składniki
pokarmowe tak, aby rośliny w ogóle
mogły je przyswoić.
Dlatego też poświęcamy naszą uwagę
glebie. To jest Państwa kapitał oraz klucz
do sukcesu w gospodarowaniu i do uzyskania biologicznie wysokowartościowej
jakości produkowanych artykułów
spożywczych !

Produkty POCHER będą Państwa
wspierać poprzez uaktywnienie tlenowego rozkładu wszelkiej materii organicznej:
- chroniąc przed emisjami,a w konsekwencji chroniąc klimat.
- a poprzez aktywne życie biologiczne
gleby chroniąc glebę, rośliny oraz wody
gruntowe.
Wypróbowana od 1980 roku technologia
PLOCHER pomaga gospodarstwom
rolnym:

Aby bycie rolnikiem było
opłacalne i sprawiało
znowu radość!
Z przyjemnością doradzimy Państwu i
odpowiemy na wszelkie pytania.
Pozdrawiam serdecznie
mgr inż.roI. Monika Junius
Dyrektor Zarządzający rmy PLOCHER
Aleksander Gamza
Fachowe doradztwo rmy
PLOCHER-POLSKA

Bazując na wiedzy i doświadczeniu mówiącym, że to nie materia wytwarza skutek, lecz
jej informacje energetyczne, Roland Plocher w roku 1980 opracował zgodną z
przyrodą, oszczędzającą zasoby, zyczną metodę niemagnetycznego przekazu informacji w celu planowej, katalitycznej aktywacji procesów biologicznych.
System PLOCHER jest niezależny od czasu, miejsca i osoby, odtwarzalny w każdej chwili, jego wyniki są sprawdzalne konwencjonalnymi metodami pomiarowymi, a tym
samym spełnia on założenia podstawowych wymagań nauki.
Niemagnetyczny przekaz informacji nie powoduje zmian w analizie chemicznej
materiałów nośnikowych. Wytworzone w ten sposób produkty PLOCHER działają jako
katalizatory, których zadaniem jest uruchamianie, aktywowanie lub optymalizowanie
naturalnych procesów.
Ponad 35-letnie doświadczenia mówią same za siebie: produkty PLOCHER stwarzają
dla człowieka - wody - zwierząt- gleby - roślin perspektywy, które umożliwiają
współprace zgodną z ,, KRĘGIEM NATURY,, , łącznie z ochroną środowiska (gleba, woda,
klimat), a przy tym pomagają oszczędzać koszty!

Dla wszystkich form gospodarowania: AGROTECHNOLOGIA INACZEJ.
Tlenowe zarządzanie procesami rolniczymi PLOCHER, rolnictwo ekologiczno-ekonomiczne.
Produkty rolnicze PLOCHER można wprawdzie stosować oddzielnie, aby poprawić określone cechy (np. w
przypadku gnojowicy), ale pełny efekt osiągają one tylko wtedy, kiedy są stosowane łącznie i systemowo
- podobnie jak gospodarstwo rolne stanowi kompletny ekosystem, a nie zestaw oddzielnych, całkowicie
niezależnych od siebie jednostek.
Celem stosowania systemu PLOCHER jest poprawa witalności wód, gleby, zwierząt i roślin oraz lepsze wykorzystanie własnych zasobów gospodarstwa rolnego, a przez to zapewnienie większej niezależności rolnikowi.
Wynika z tego lepsza ekologiczna i ekonomiczna zdolność przeżycia oraz większy zysk.

... jest idealny dla gospodarstw przestawiających się,
pomaga prosto i szybko przejść na rolnictwo ekologiczne.

leczenie przyczyn, zamiast zwalczania
objawów
mniejszy nakład - Iepsza jakość większy sukces

Wysoka higiena roli dzięki tlenowemu
rozkładowi: następuje znaczna redukcja
potencjału zakażeń przez szkodniki
glebowe, ponieważ

1.Tworzenie próchnicy i higiena
gleby: Tlenowe uzdatnienie własnych
surowców gospodarstwa rolnego na
wysokowartościowe nawozy organiczne
za pomocą PLOCHER dodatków
do gnojowicy i kompostu.
Ożywienie gleby i kompostowanie
wszelkich resztek pożniwnych na polu, w
gruncie i na wybiegach oraz odbudowa
humusu za pomocą preparatu plocher
humus gleba (ziemia próchniczna).
Efekt:
ożywione gleby, lepsze wykorzystanie
składników pokarmowych, regulacja
wartości pH i gospodarki powietrznowodnej.

pobudzanie rozkładu oznacza:
- ochronę gleby i roślin,
- ochronę wód powierzchniowych i
gruntowych,
- ochronę przed emisjami i ochronę
klimatu,
2. Uprawa roślin:
Zrównoważona, oszczędzająca glebę
uprawa witalnych roślin przy użyciu
środków PLOCHER wspomagających
uprawę.
Efekt:
wzmożony wzrost korzeni, zwiększone
przyswajanie składników pokarmowych,
wysoki plon jakość biologiczna.

3. Hodowla zwierząt:

Indywidualne dodatki paszowe
PLOCHER, urządzenia PLOCHER do witalizacji wody i produkty harmonizujące
PLOCHER.
Efekt:
4. Czyszczenie i klimat pomieszczeń
inwentarskich:
Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich
preparatem PLOCHER uniwersalny
środek czyszczący oraz stosowanie do
gnojowicy i obornika / oprysków
pomieszczeń inwentarskich dodatkami
PLOCHER do gnojowicy i do kompostu.
5. Opłacalność:
Prawa natury obowiązują dla wszystkich
form gospodarowania, dlatego też
zrównoważone gospodarowanie jest
warunkiem powodzenia gospodarstwa
rolnego!

Efekt: Produkty PLOCHER są ekologiczno-ekonomiczne.
Zapewniają drogę do sukcesy gospodarstwa rolniczego łącznie z ochroną środowiska.

Gnicie odpadów w glebie, oborniku, kompoście

Rozkład odpadów w glebie, oborniku,
kompoście

Z gryzącym, przykrym zapachem zgnilizny

Z małym natężeniem przykrych zapachów lub
bezzapachowo

Udział mikroorganizmów beztlenowych - bakterii (np. tężca, jadu kiełbasianego), grzybów,
bezkręgowców i pierwotniaków

Udział mikroorganizmów tlenowych - bakterii,
grzybów, skoczogonków, dżdżownic

Wytwarzanie gazów gnilnych takich, jak: siarkowodór (H 25), chlorowodór (HCI), amoniak
(NH3), węglowodory, przy dużych stratach
azotu (N)

Wytwarzanie łatwo przyswajalnych przez
rośliny pierwiastków takich, jak: cynk (Zn) miedź
(Cu), magnez (Mg), mangan (MN), molibden
(Mo)

Brak możliwości wiązania azotu (N) atmosferycznego, warunki sprzyjające rozwojowi
szkodników

Wiązanie azotu (N) atmosferycznego przez
grzyby, powolne oddawania azotu amonowego
z rozkładu bakterii

Wytwarzanie silnych toksyn korzeniowych,
rozwój wirusów i bakterii patogennych,
powstawanie chorób

Wytwarzanie naturalnych antybiotyków, inhibitorów zdrowia

Rozwój wirusów patogennych

Zabijanie wirusów patogennych

Brak możliwości wytwarzania witamin przez
grzyby i bakterie

Wytwarzanie witamin i enzymów przez grzyby
pleśniowe

Wirusy powodują zanikanie cynku (Zn)
Brak możliwości tworzenia próchnicy, pojawienie się szkodników utrudniających rozwój
zdrowych roślin

Wytwarzanie przez grzyby pleśniowe cynku
(Zn) niezbędnego w budowie białek
Tworzenie się próchnicy glebowej (humusu)
i kompostu warunkujących rozwój zdrowych
roślin

Regularne stosowanie koncepcji całościowej PLOCHER prowadzi do
skutecznej ekologiczno - ekonomicznej gospodarki rolnej

Witalizacja od samego początku
Uprawa roślin pastewnych według witalnych planów
PLOCHER dla użytków zielonych / uprawy roli
Witalność i wydajność z pasz gospodarskich

Witalizacja wody
Czyszczenie i ochrona rurociągów / Instalacji wodnej
Stabilizacja twardości
Prosty montaż i permanentne działanie, bez konieczności konserwacji

Proces kompostowania zaczyna się już w oborze
Dobry klimat obory i mikroklimat na legowiskach
Higienizacja i znaczna redukcja much
Związanie amoniaku zwiększa wartość nawozową
Zmniejszenie objętości - dłuższe okresy między
czynnościami usuwania odchodów.

Homogenizacja niesie oszczędność kosztów energii
Higienizacja, redukcja zapachowi ilości much
Rozkład (tlenowy) zapobiega rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych
Związanie amoniaku, nawóz dolistny i tworzenie próchnicy (humusu)
Gnojowica tlenowo rozłożona oznacza ochronę gleby, roślin, wody i klimatu

Oczyszcza i utrzymuje pożądaną biologię rozkładu
Chroni środowisko
Naturalnie degradowalna

plocher humus płynny (ww) (2 kg af1641/ 10 kg af1651)
plocher humus płynny (me) (2 l af1661/ 10 l af1671)

albo 1-2 g/ml na 1m² powierzchni tygodniowo.

plocher humus płynny (ww) (2 kg af1641/ 10 kg af1651)
plocher humus płynny (me) (2 l af1661/ 10 l af1671)

albo 1-2 g/ml na 1m² powierzchni tygodniowo.

Na istniejącą już pryzmę obornika: 40 ml na m³ obornika zmieszać z wodą, wykonać kilka otworów na m²
i wlać, resztą polać obornik.

Ponad 90% produkcji żywności na całym świecie bezpośrednio zależy od gleby. Gleba, która gromadzi węgiel, substancje pokarmowe i wodę, posiada ogromne znaczenie dla różnorodności gatunków. Mimo to za mało ją cenimy. A nasza konsumpcja - nie
tylko żywności, lecz także surowców odnawialnych, jak bawełna, drewno i biopaliwa - silnie oddziałuje na glebę zarówno u nas,
jaki W innych krajach na świecie.
Tylko ZDROWA GLEBA zapewni nam wyżywienie, a tym samym naszą przyszłość. Rok 2015 został przez ONZ ogłoszony
Międzynarodowym Rokiem Gleby, aby zwrócić uwagę na glebę i zainicjować odpowiednie globalne działania.
Źródło: Urząd Ochrony Środowiska (skrot niem. UBA)
Encyklika Ojca ŚW. Franciszka Laudato SI (pochwalony bądź) poświęcona trosce o Wspólny Dom
(zaprezentowana 18.06.201 Sr w Watykanie)

Gleba - produktywny ekosystem! Zachowanie i zrównoważone
Wspomaganie tej cienkiej warstwy próchnicy jest na pierwszym
planie w naszych dążeniach do zapewnienia długotrwałej
ekonomíczności bazy produkcyjnej, jaką jest gleba. Niezwykle
produktywna armia mikroorganizmów glebowych, w której jest
Właściwie pielęgnowana, przejmuje wówczas bezpłatnie
najskuteczniejszą obróbkę gleby, trwale zwiększając jej żyzność.

Mikrorganizmy w glebie potrzebują dostatecznej ilości
powietrza, aby móc oddychać. Jeśli np. dojdzie do zagęszczenia
gleby, nastąpi gwałtowne zakłócenie jej oddychania. Jego
skutkiem jest brak tlenu. Życie w glebie i korzenie obumierają.
Atymczasem wydychany przez mikroorganizmy CO2 jest
potrzebny roślinom do fotosyntezy. Część CO2 jest z kolei
przekształcana w wodzie glebowej w kwas węglowy. Kwas
węglowy jest zaś w stanie Wytrącić z gleby ważne pierwiastki
śladowe do żywienia roślin.

Naukowiec, prof. dr August Raggam z Austrii stwierdza:
Gdyby gleba znów była w stanie gromadzić CO2 W swoim
zasobie próchnicznym, nie mielibyśmy problemu CO2. Kiedyś w
glebie gromadziło się ok. 30 kg CO2 na m2, teraz jest to zaledwie
4 kg!. Przez odpowiednią odbudowę próchnicy-humusu
(gospodarka obiegu węglowego) można by bez trudu
opanować problematykę CO2. Aby nie dopuszczać do dalszego
zaburzania harmonii W glebie, należy nastawić jej
zagospodarowanie właśnie na ten kierunek. Preparaty plocher
humus płynny (gnojowica tlenowo rozłożona - nie śmierdząca)
oraz plocher kompost &obornik (ściółka pachnie ziemią leśną)
zapewniają dodatni bilans próchnicy, aby ten „ ltr biologiczny”
w glebie mógł wykonywać swoje zadania jako spichlerz
składników pokarmowych, regulator wody i odtruwacz.
Próchnicę w glebie można zastąpić tylko próchnicą. Natomiast
zastąpienie naturalnych składników pokarmowych nawozami
mineralnymi nie przynosi już takich efektów. Zadania te spełnia
natomiast substancja organiczna otrzymywana w
gospodarstwie, podobnie jak odpowiednie kształtowanie
płodozmianu z międzyplonami i zielonymi nawozami.

Stosowanie antybiotyków, leków i innych substancji chemicznych
hamuje i zmniejsza skuteczność działania produktów PLOCHER

Rolnik ekologiczny T. Leins- uprawa soi: Stabilna
struktura gleby po 30min. ulewie - 30l/m².

Na wiosnę i bezpośrednio po każdym zbiorze 1-2 l/ha. W

Sadownictwo
OPŁACALNA WSPÓŁPRACA Z NATURĄ.
Gospodarstwo Sadownicze-konwencjonalne Dr inż. Piotr Zasiewski,
od 2015 w Systemie PLOCHER.
W następstwie stosowania tlenowej technologii
PLOCHER przy jednoczesnych, znacznych
redukcjach ŚOR oraz nawozów mineralnych
zaobserwowano:
Ogromny rozwoj dżdżownic na całym terenie
(także w przejazdach) dzięki czemubrak stojacych wód.
Redukcje zabiegów agrotechnicznychkosztów i pozostałości agrofagów.
Wysoka witalności gleby i jabłoni !
Znakomita jędność owoców, także
po dziewięciomiesięcznym przechowywaniu
w kontrolowanej atmosferze.

Eksperyment z liśćmi jabłoni !
Liście ,, Topaz,, po 8 dniach przechowania w lodówce. Zdjęcia pod mikroskopem:

Kontrola > liść jabłoni – uprawa
z chemiczną ochroną standardową.

Liść jabłoni > ekologiczny sad,
od 10 lat w Systemie PLOCHER

Warzywnictwo
Tajnymi zarządcami w glebie są grzyby,
biorące udział w tlenowym
rozkładzie materii.
Około 80 % roślin żyje w symbiozie
z niektórymi rodzinami grzybów.
Właśnie te grzyby absorbują naturalny
fosfor z ziemi i dostarczają je roślinom.
Grzyby są odpowiedzialne za aromat i smak !
Witalna , biologicznie aktywna gleba posiada
przyjemny zapach leśnej ściółki.

Gospodarstwo Warzywnicze
Jakub Borowski, Żarów

Badanie siły kiełkowania soi- Dr Kościelniak

Nasiona soi - kontrola

Kontrola
zgorzel podstawy łodygi

/ Nasiona soi z witalną
zaprawą PLOCHER
rośliny (do) 20g/ha

PLOCHER
witalność i wzrost !

Badanie siły kiełkowania pszenicy- Aleks Gamza

Pszenica- kontrola

Pszenica z zaprawą
PLOCHER rośliny (do)

Efekty dla ekonomiki gospodarstwa i pracy: redukcja
Środków Ochrony Roślin - mniej stresu roślin
większa aktywność gleby - witalne rośliny =
ekologiczne i rentowne gospodarowanie
Naturalna zmiana struktury klastrowej wody:

Kropla kontrolna

Kropla PLOCHER

Wpływ preparatu plocher humus płynny z obory krów mlecznych

Dni Soi 2015-18 w Polsce

Pole doświadczalne
PLOCHER pod opieką
Dr Kościelniaka

Rolnik Grzegorz Ożga z Tarnawy
dzieli się własnymi doświadczeniami
z upraw w technologii PLOCHER

Wzrost próchnicy o 0,92% w przeciągu 3 lat
potwierdziło działanie Systemu Plocher.
Rolnik Zbigniew Kulczycki - Buszyce

Wzrost zawartości próchnicy o 40% !
Dni Pola DLG 2016-Niemcy

KILKA KROKÓW DO WDROŻENIA TECHNOLOGII PLOCHER
W UPRAWIE ROŚLIN
Zalecane zastosowanie:
PLOCHER-witalny plan
Kukurydza
Po żniwach
i na wiosnę

Zaprawianie nasion:
międzyplonu
lub kukurydzy

20
6 - 8 faza rozwojowa

Gnojowica staje się płynnym humusem
idealny nawóz dolistny o działaniu
grzybobójczym

plocher humus gleba (me)
(ak 7071)
1-2l/ha

plocher rośliny (do)
(ap 3051)
20 g / jednostkę

plocher rośliny (do)
(ap 3051)
200 g/ha

Prawidłowe nawożenie roślin:
poprzez tlenowo przekształcone
gnojowice / pofermentacyjne i oborniki

Fazy rozwojowe

PLOCHER-Produkty
Zalecenia do aplikacji
Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l
Wymieszać w wiadrze z wodą.
W przypadku tworzenia
mieszanek, wlać zawsze jako
pierwsze , produkty PLOCHER ,
do opryskiwacza polowego
z uruchomionym mieszadłem cieczy.

Koszty/ha € netto
Uwagi, informacje:
Warunki pogodowe, lokalizacja
mogą spowodować zmiany
w kolejności oprysków
i ich dawkowania

Stabilizacja azotu
Odbudowa humusu

Pierwsze zastosowanie: 2 l/ha
plocher specjalny-liść (me)
(ap 3471)
200 ml/ha

Oszczędność kosztów, włącznie z ochroną
środowiska!
Przykład: przetwarzanie gnojowicy zaczyna
się już w oborze, za pomocą
plocher płynny humus ww/me

€ 45,38 - 90,76

€ 0,67

€ 6,69 + 7,56

Koszty: około € 5,-- / rok/DJP

Kompostowanie powierzchniowe
Zaprawa nasion
Można rownież domieszać do
resztek pożniwnych lub poplonów
1 – 3 dni przed siewem.
PLOCHER-tlenowo przekształco/miedzyplonów.
Do zaprawionych chemicznie
nej gnojowicy (= płynnego
Można rownież domieszać do
nasion: domieszać podczas humusu, w czasie jej tankowania)
PLOCHER-tlenowo przekształconej
napełniania siewnika.
i bezpośrednio
gnojowicy (= płynnego humusu,
przed aplikacją na pole.
w czasie jej tankowania)
bezpośrednio przed
aplikacją na pole.

Nawożenie oznacza
dokarmianie życia w glebie
i powstawanie biologicznie aktywnej
gleby ogromnie bogatej w dżdżownice.
= najlepsza ochrona przed erozją

PLOCHER-witalny plan
Ziemniak
Fazy rozwojowe

PLOCHER-Produkty
Zalecenia do aplikacji w odpowiednich fazach rozwoju
Ilość wody do oprysku: 200 - 400 l
Wymieszać w wiadrze z wodą.
W przypadku tworzenia
mieszanek, wlać zawsze jako
pierwsze , produkty PLOCHER do
opryskiwacza polowego
z uruchomionym
mieszadłem cieczy.
Koszty/ha € netto
Uwagi, informacje:
Warunki pogodowe, lokalizacja
mogą spowodować zmiany
w kolejności oprysków
i ich dawkowania

Po zbiorach
i na wiosnę

plocher humus gleba (me)
(ak 7071)
1-2l/ha
Pierwsze zastosowanie: 2 l/ha

Sadzenie

plocher rośliny (do)
(ap 3051)
lub
plocher rośliny (me)
(ap 3071)
500 g lub ml/ha

21 - 25
Tworzenie liści i łodyg
31 - 39
Wzrost części nadziemnych

41 - 49
Zwarcie miedzyrzędzi
51 - 59
Początek kwitnienia

61 - 69
Pełnia kwitnienia
70 - 79
Tworzenie jagód

plocher humus gleba (me)
(ak 7071)
500 ml/ha

plocher kombi-liść (sm)
(ap 3752)
500 g/h

plocher kombi-liść (sm)
(ap 3752)
500 g/ha

plocher
specjalny-liść (me)
(ap 3471)
100 ml/ha

plocher
specjalny-liść (me)
(ap 3471)
200 ml/ha

plocher rośliny (do)
(ap 3051)
100 g/ha

plocher rośliny (do)
(ap 3051)
100 g/ha

plocher rośliny (do)
(ap 3051)
100 g/ha
€ 30,25 + 7,56 + 3,36

€ 45,38 - 90,76

€ 16,73/18,90

€ 22,69 + 3,78 + 3,36

Kompostowanie powierzchniowe resztek pożniwnych lub
poplonów /miedzyplonów.
Można rownież domieszać
do PLOCHER-tlenowo
przekształconej gnojowicy
(= płynnego humusu, w czasie
jej tankowania) bezpośrednio
przed aplikacją na pole.

Zaprawa sadzeniaków:
Na sucho (do) lub jako
oprysk (me)

Można rownież domieszać
do PLOCHER-tlenowo
przekształconej gnojowicy
(= płynnego
humusu jako optymalnego
nawozu dolistnego
o fungicydowym działaniu)

W zależności od rozwoju
plocher kombi-liść (sm)
400 - 600 g/ha

W zależności od rozwoju
plocher kombi-liść (sm):
400 - 600 g/ha

W razie konieczności
oprysk powtórzyć

W razie konieczności
oprysk powtórzyć

W zależności od rozwoju:
plocher kombi-liść (sm)
400 - 600 g/ha

Zintegrowana produkcja roślinna > proszę zwrócić uwagę na następujące zalecenia:
• Polecenie: plocher agro-kat do montażu na opryskiwacz - dla witalizacji -eliminacji środków do zmiękczania wody
• Przy pierwszym zastosowaniu PLOCHER witalnego planu: redukcje nawozów i ŚOR o 20 - 30 %
• Przy kontynuowaniu stosowania PLOCHER produktów - dalsze, sukcesywne zmniejszanie nawozów i ŚOR
• Dla gospodarstw przekształcających się: ułatwia szybkie przejście na rolnictwo ekologiczne

Fachowe doradztwo, tel. 605 447 999

€ 30,25 + 3,36)

POLSKA

Produkty Systemu PLOCHER
dla rolnictwa można
nabyć u przedstawicieli
rmy PLOCHER w Polsce:

Firma kaROLA ,Tarnawa 4, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie
Fachowe doradztwo: Karolina Ożga Tel. 692 463 158 ; E-mail: karolinaozga91@gmail.com
Lothar König,ul. Nowy Dwór 6, 47-208 Większyce, woj. opolskie,
Fachowe doradztwo: Tel. 509 378 522. E-mail: lothar.koenig@interia.p|
P.P.H.U.T Dobry Plon-Hieronim Kurowski, Goryszewo 44, 88-321 Kwieciszewo; woj. kujawsko-pomorskie
Fachowe doradztwo: Leszek Kurowski Tel: 603530775 ; E-mail: dobryplon.transport@wp.pl,
Małgosia Tel. 697 866 818
Ryszard Uziębło, Ul.Warszawska29, 21-400 Łuków, woj. lubelskie
Fachowe doradztwo: Tel. 502 320 002 ; E-mail: ryszard.uzieblo@wp.pl
AgroJet Piotr Zasiewski , ul. Pustułeczki 22A , 02-811 Warszawa , woj. mazowieckie
Fachowe doradztwo: również sadownictwo ,Tel. 501 26 20 20, E-mail: agrojet@agrojet.pl
Biuro Doradczo-Handlowe Jacek Król, ul. Wrocławska 69, 56-420 Bierutów
Fachowe doradztwo: Jacek Tel. 601 788 825; Sebastian Tel: 695 916 128
Email: biuro@opryskiwacze.com
Transdam Dams Michał, Folgowo 7, 86-221 Papowo Biskupie
Fachowe doradztwo: Tel. 603 580 874 , Email: michaldams@onet.eu
KARMIX-Franciszek Gluza i Szymon Perz SP.J.
Zakład produkcyjny:
u.Ks. Janoszka 32, 43-516 Zabrzeg, woj. śląskie, tel. +48322142270
Fachowe doradztwo: Paweł Faber
tel. +48506053211, Email: karmix@osw.pl

Aleksander Gamza, Firma PLOCHER-POLSKA.
Magazyn: Beskom sp. z o.o., ul. Kolejowa 2 , 43-190 Mikołów
Fachowe doradztwo: Tel. 605 447 999
Tel.+49 171 38 755 60
E-mail: a.gamza@plocher-polska.pl;
www.plocherpolska.pl, www.plocher-polska.pl

Przedstawiciel:

