
MODERNÍ
TEPELNÁ TECHNIKA

KOMFORT PRO TEBE A TVOU RODINU



Automatizace svařovacích procesů

Řezání materiálu laserem

Prášková lakovna

Výroba regulací

Tradice od 1937

SÁZÍME NA KVALITU
Rodinná firma HKS Lazar je jedna z vedoucích firem 

ve výrobě tepelných zařízení na polském trhu. 

Kořeny společnosti sahají až do roku 1937. Více než 

400 obchodních partnerů tvoří síť, která pokrývá 

celé Polsko. S úspěchem jsou výrobky firmy 

exportovány do většiny evropských zemí.

Neustále se rozšiřující sortiment výrobků je tvořen 

kotli na tuhá paliva (pelety, uhlí, hruboprach, 

dřevo), krbovými vložkami, solárními systémy a 

dvířky pro kachlové kamna. Navíc jsou v nabídce 

doplňky k dodáváným zařízením (armatury, 

rozdělovače, komínové připojení...)

Naše motto MODERNÍ TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ 

zavazuje. Naše výrobky jsou vždy v čele s pohledu 

používaných technologických postupů. Laserové 

řezání plechů, plastické číslicově řízené opracování 

plechů a automatizace svařování se staly základem 

kvalitní produkce.

Jedním z hlavních požadavků na moderní tepelná 

zařízení je minimalizovat negativní účinky na životní 

prostředí. Proto všechny výrobky firmy HKS Lazar 

splňují vysoké nároky v ekologických parametrech.



REGULACE KOTLE

TYPY HOŘÁKŮ

Ocelová otočná retorta
spaluje černé a hnědé uhlí ořech 2 nebo 

hruboprach, šnekový podavač s dvojitým šnekem 

v místě vsypu, zabraňuje uvíznutí paliva v násypceLitinová retorta
spaluje černé a hnědé uhlí ořech 2, nebo 

dřevěné pelety, dlouhá životnost litinových 

částí hořáku, osvědčený šnekový podavač 

Pístový podavač
spaluje černé a hnědé uhlí ořech 2 a hruboprach, universální 

pístový podavač není náchylný k uvíznutí paliva, keramické 

obklady hořáku a trysky spalovacího vzduchu vylepšují spalování

grafický display
ulehčuje ovládání

týdenní program
přizpůsobí režim topného systému 

dle požadavku uživatele

ekvitermní řízení 
výrazné snížení nákladů na vytápění

fuzzy logic 
zcela automatické nastavení kotle (zjednodušuje 

nastavení a zkvalitňuje spalování) řízení celé kotelny 
udržuje různou teplotu pro několik nezávislých prostor



Ocelový kotel KRUK pro systém centrálního 

vytápění je moderní nízkoteplotní kotel. 

Objemná spalovací komora zajišťuje výhodné 

spalování mnoha druhů tuhých paliv. Velká 

revizní dvířka výměníku ulehčují jeho čištění. 

V kotli KRUK jsou použity keramické police, 

které zpomalují průtok spalin kotlem. Navíc se 

keramické police nahřívají na vysokou teplotu 

a mají výrazný vliv na snížení emisí a vzrůst 

účinnosti kotle. Standardně je kotel vybaven 

omezovačem tahu, za příplatek může být kotel 

osazen ventilátorem s regulací.

KRUK

Ocelový kotel s horním spalováním a ručním přikládáním na uhlí nebo dřevo se vyrábí ve výkonech: 18, 25 a 34 kW

SPECIFIKACE ROZMĚRY

rozměry v mm

Model 18 25 34

výška: 1280 1280 1280

šířka: 500 500 500

hloubka: 520 630 790

Regulátor EcoMAX 200
Regulace pro kotle KRUK řídí práci ventilátoru, čerpadla UV 

a TUV. Umožňuje režimy : tradiční, PID, PID s čidlem teploty 

spalin (na objednání), režim léto/zima. Možnost připojení 

pokojového termostatu.

SETAVA: REGULÁTOR PID S VENTILÁTOREM

www.ekokomfort.cz

Ocel

Uhlí, dřevo, 

Vodní ocelový rošt, horní spalování

Omezovač komínového tahu - standardně, 

Za příplatek– ventilátor, regulace pro čerpadlo UV a TUV

materiál

palivo

ohniště

regulace



Ocelový kotel KRUK DS pro systém centrálního 

vytápění je moderní nízkoteplotní kotel. 

Objemná spalovací komora zajišťuje výhodné 

spalování mnoha druhů tuhých paliv. Velká 

revizní dvířka výměníku ulehčují jeho čištění. 

Ve spalovací komoře je umístěna klapka, 

pomocí které lze určit zda bude využito horní 

nebo dolní spalování. Standardně je kotel 

vybaven systémem roštování a omezovačem 

komínového tahu, za příplatek může být kotel 

osazen ventilátorem s regulací.

Ocelový kotel s dolním spalováním a ručním přikládáním na uhlí nebo dřevo se vyrábí ve výkonech: 18, 25 a 34 kW

KRUK DS

ROZMĚRY

rozměry v mm

Model 18 25 34

výška: 1335 1335 1335

šířka: 630 630 630

hloubka: 680 760 920

Ventilátor RMS 120
Ventilátor kotle je osazen vzduchovou klapkou pro seřízení 

optimálního množství spalovacího vzduchu.

Ocel

Uhlí, dřevo

Vodní ocelový rošt, dolní spalování

Omezovač komínového tahu - standardně,

Za příplatek– ventilátor, regulace pro čerpadlo UV a TUV

materiál

palivo

ohniště

regulace

SPECIFIKACE



V kotli SmartFire bylo použito moderních konstrukčních řešení pro ekologické a výhodné 

spalování dřevěných pelet. Modulovaný výkon kotle zvyšuje účinnost a snižuje emisní 

hodnoty. Keramický hořák je pravidelně automaticky čištěn což garantuje optimální spalovací 

podmínky a uživateli dává vyšší komfort. Kotel je vybaven ekvitermním regulátorem 

s textovým displejem. Systém čistění výměníku kotle je vyroben z nerezových pružin, které 

jsou rozkmitány pomocí páky na boku kotle. Navíc pružiny spomalují průtok spalin kotle čímž 

je dosaženo vyšší účinnosti kotle. Pokud není požadavek na vytápění, regulace provede 

automatické vyhasnutí kotle, při opakovném požadavku na topení je kotel automaticky zapálen, 

to vše bez účasti uživatele.

SMART FIRE

Ocelový kotel na dřevěné pelety s automaticky čištěným hořákem a automatickým zapalováním, účinnost kotle 

92,1%. Vyrábí se ve výkonech 21 a 41 kW.

Ocel

Dřevěné pelety

Šnekový

Do 92,1%

Keramický gravitační, automatický zápal

---

Ekvitermní s modulovaným výkonem, 

1 x okruh UV, TUV

150 / 250 / 390 / 460 l

ROZMĚRY

rozměry v mm

Model SF21/150L SF21/250L SF21/390L SF21/460L SF41/280L SF41/380L SF41/460L

výška: 1410 1410 1410 1410 1460 1460 1460

šířka: 850 1150 1290 1380 1230 1420 1510

hloubka: 635 635 845 845 765 765 845

Peletový hořák
pro výrobu hořáku byly použity materiály 

nejvyšší kvality, které garantují jeho 

dlouhodobou životnost, a ve spojení s jeho 

speciální konstrukcí i optimální podmínky pro 

optimální spalování

materiál

palivo

podavač

účinnost

hořák

přídavný rošt

regulace

objem zásobníku

SPECIFIKACE

www.ekokomfort.cz



Kotel UniKomfort spojuje výhody automatického kotle s litinovou retortou a tradičního 

kotle s ručním přikládáním. Díky tomu získává uživatel možnost spalovat širokou škálu 

tuhých paliv v obou režimch (automatickém i ručním). Výměník kotle je opatřen revizními 

dvířky, které ulehčují jeho čištění. Ekvitermní regulace s textovým displejem patří v našich 

kotlích ke standadrnímu vybavení. Standardem je rovněž dvojitý systém zabezpeční proti 

prohoření paliva směrem do zásobíku paliva.

Ocelový kotel se šnekovým podavačem a ocelovou otočnou retortou spaluje černé a hnědé uhlí 

ořech 2 a hruboprach. V dodatečné spalovací komoře pak černé uhlí, hnědé uhlí, kusové dřevo 

a koks. Vyrábí se vy výkonech 24 a 44 kW

Kotel UniKomfort automat je vybaven ocelovou otočnou retorou a tradiční spalovací komorou. 

Díky tomu uživatel získává možnost spalovat širokou škálu paliv, jak v ručním tak 

i automatickém režimu. Výměník lze jednoduše čistit přes revizní dvířka výměníku. Standardně 

je kotel vybaven ekvitermní regulací s textovým displejem. Dvojité zabezpečení proti prohoření 

paliva do násypky je rovněž standardním vybavením kotle.

Ocelový kotel se šněkovým podavačem a dodatečným roštem pro ruční topení spaluje černé a hnědé uhlí ořech 2 

nebo dřevěné pelety. Vyrábí se ve výkonech 24, 34 a 44 kW.

UNI KOMFORT

ROZMĚRY

rozměry v mm

Model UK16/24 UK34 UK44
automat automat

výška: 1665 1665 1745
1665 1745

šířka: 1280 1280 1470
1410 1615

hloubka: 810 970 970
810 970

UNI KOMFORT automat

Ocel

Černé a hnědé uhlí ořech 2 a dřevěné pelety / hruboprach (automat), kusové dřevo, uhlí, koks

Šnekový

Do 81%

Litinová retorta / Ocelová otočná retorta (automat)

Vodní ocelový nebo litinový rošt

Ekvitermní regulace, 1 x okruh UV (rozšíření +2 okruhy), TUV

260 l

materiál

palivo

podavač

účinnost

hořák

přídavný rošt

regulace

objem zásobníku

SPECIFIKACE



ROZMĚRY

Kotel MultiKomfort spojuje výhody automatického kotle 

s pístovým podáváním a tradiční spalovací komoru. Uživatel tím 

získává možnost spalovat širokou škálu tuhých paliv 

v automatickém i ručním režimu. Výměník kotle je osazen 

revizními dvířky, které ulehčují jeho čištění. Kotel je řízen 

ekvitermním regulátorem s textovým displejem. Dvojité 

zabezpečení proti prohoření paliva do násypky je rovněž 

standardním vybavením kotle.

rozměry v mm

MULTI KOMFORT

Ocelový kotel s pístovým podáváním na černé a hnědé uhlí ořech 2 a hruboprach, navíc je kotel vybaven 

dodatečným roštem pro ruční spalování tuhých paliv. Vyrábí se ve výkonech 21, 31 a 41 kW

Model MK21 MK31 MK41

výška: 1600 1600 1680

šířka: 1140 1280 1280

hloubka: 755 755 855

Ocel

Černé a hnědé uhlí ořech 2 a hruboprach nebo kusové dřevo, uhlí, koks

Pístový

Do 85%

Ocelovo-šamotový sesuvný

Vodní rošt ocelový nebo litinový

Ekvitermní regulace, 1 x okruh UV (rozšíření +2 okruhy), TUV

155 l

materiál

palivo

podavač

účinnost

hořák

přídavný rošt

regulace

objem zásobníku

SPECIFIKACE

www.ekokomfort.cz



EKO KOMFORT automat

ROZMĚRY

rozměry v mm

Ocelový kotel se šnekovým podavaačem a ocelovou otočnou retorou na černé  a hnědé uhlí 

ořech 2 a hruboprach. Vyrábí se ve výkonech 18,22,25,38,49,75 a 99 kW.

Kotel EkoKomfort automat je vybaven ocelovou otočnou retortou, díky které může spalovat 

i ořech 2 horší kvality nebo hruboprach. V konstrukci spalovací komory je použit keramický 

materiál wermikulit a nerezový katalyzátor, který prodlužuje životnost kotle a zvyušuje 

účinnost kotle. Kotel je vybaven ekvitermním regulátorem s textovým displejem. Za příplatek 

pak je možné instalovat systém čistění výměníku kotle, je vyroben z nerezových pružin, které 

jsou rozkmitány pomocí páky na boku kotle (pro kotle do 50 kW výkonu). Standardně je kotel 

vybaven dvojitým zabezpečním proti prohoření paliva do násypky. Na objednávku lze dodat 

kotel s větší násypkou dle požadavku zákazníka.

Ocelový kotel se šnekovým podavačem na černé a hnědé uhlí ořech 2 a dřevěné pelety. Vyrábí se ve výkonech 18, 

22, 25, 35, 49, 75, 99, 150, 199, 250 kW

EKO KOMFORT

Kotel EkoKomfort se šnekovým podavačem je osazen litinovým retortovým hořákem. 

V konstrukci spalovací komory je použit keramický materiál wermikulit a nerezový 

katalyzátor, který prodlužuje životnost kotle a zvyušuje účinnost kotle. Kotel 

je vybaven ekvitermním regulátorem s textovým displejem. Za příplatek pak je možné 

instalovat systém čistění výměníku kotle, je vyroben z nerezových pružin, které jsou 

rozkmitány pomocí páky na boku kotle (pro kotle do 50 kW výkonu). Standardně 

je kotel vybaven dvojitým zabezpečním proti prohoření paliva do násypky. 

Na objednávku lze dodat kotel s větší násypkou dle požadavku zákazníka.

Model EK18 EK22 EK25 EK38 EK50 EK75
automat automat automat automat

výška: 1510 1520 1520 1510 1520 2010
1460  1520 1460 1520

šířka: 1275 1275 1275 1470 1470 1820
1370  1370 1560 1560

hloubka: 935 935 935 1100 1100 1230
935  935 1100 1100

Ocel

Černé a hnědé uhlí ořech 2 a dřevěné pelety / hruboprach (automat)

Šnekový

86%

Litinová retorta / ocelová retorta (automat)

---

Ekvitermní regulace, 1 x okruh UV (rozšíření +2 okruhy), TUV

260 l

materiál

palivo

podavač

účinnost

hořák

přídavný rošt

regulace

objem zásobníku

SPECIFIKACE



ROZMĚRY

rozměry v mm

Litinový kotel se šnekovým podavačem a ocelovou otočnou retortou na černé a hnědé uhlí 

ořech 2 a hruboprach. Navíc je kotel vybaven dodatečným roštem pro ruční topení. Vyrábí 

se ve výkonech 23, 28, 42 a 49 kW.

Kotel EkoPerfekt je osazen ocelovým hořákem s otočnou retortou, který umožňuje spalovat 

palivo horší kvality a hruboprach. Litinový výměník kotle má i tradiční spalovací komoru 

s vodním litinovým roštem, kde je možno spalovat klasická tuhá paliva. Kotel je vybaven 

ekvitermním regulátorem s textovým displejem. Standardně je kotel vybaven dvojitým 

zabezpečním proti prohoření paliva do násypky. Na objednávku lze dodat kotel s větší 

násypkou dle požadavku zákazníka.

EKO PERFEKT

Kotel EkoPerfekt spojuje výhody automatického kotle s tradiční spalovací 

komorou s ručním přikládáním. Vodní litinový rošt umožňuje v ručním 

režimu spalovat veškerá tuhá paliva. Kotel je vybaven ekvitermním 

regulátorem s textovým displejem. Standardně je kotel vybaven dvojitým 

zabezpečním proti prohoření paliva do násypky. Na objednávku lze dodat 

kotel s větší násypkou dle požadavku zákazníka.

EKO PERFEKT automat

Litinový kotel se šnekovým podavačem na černé uhlí a hnědé uhlí nebo pelety. Kotel má dodatečný litinový rošt 

pro ruční režim, kdy spaluje kusové dřevo, uhlí, koks , apod. Vyrábí se ve výkonech 23, 28, 35, 42 a 49 kW.

Model 4S/23 4W/28 5W/35 6W/42 7W/49
automat automat automat automat

výška: 1580 1580 1580 1620 1620
1580 1580 1620 1620

šířka: 1190 1190 1190 1300 1300
1300 1300 1415 1415

hloubka: 880 880 920 980 1080
880 880 980 1080

Litina

Černé a hnědé uhlí ořech 2 a dřevěné pelety / hruboprach (automat) 

nebo kusové dřevo, uhlí, koks

Šnekový

Do 81%

Litinová retorta / ocelová retorta (automat)

Vodní litinový rošt

Ekvitermní regulace, 1 x okruh UV (rozšíření +2 okruhy), TUV

240 l

materiál

palivo

podavač

účinnost

hořák

přídavný rošt

regulace

objem zásobníku

SPECIFIKACE

www.ekokomfort.cz



Litina, ocel

Černé a hnědé uhlí ořech 2 a hruboprach nebo kusové dřevo, uhlí, koks

Pístový

Do 79%

Ocelovo-šamotový sesuvný

Vodní litinový rošt

Ekvitermní regulace, 1 x okruh UV (rozšíření +2 okruhy), TUV

155 l

materiál

palivo

podavač

účinnost

hořák

přídavný rošt

regulace

objem zásobníku

Kotel MultiPerfetkt spojuje výhody pístového podače v automatickém 

režimu s tradiční spalovací komorou pro ruční topení. Kotel je vybaven 

ekvitermním regulátorem s textovým displejem. Standardně je kotel 

vybaven dvojitým zabezpečním proti prohoření paliva do násypky. 

Na objednávku lze dodat kotel s větší násypkou dle požadavku zákazníka.

MULTI PERFEKT

Litinový kotel s pístovým podavačem na černé a hnědé uhlí ořech 2 a hruboprach. Navíc je kotel vybaven 

dodatečným roštem pro ruční topení. Vyrábí se ve výkonech 25,35, 42 a 49 kW.

ROZMĚRY

rozměry v mm

Model 4W/25 5W/35 6W/42 7W/49

výška: 1580 1580 1620 1620

šířka: 1280 1280 1330 1330

hloubka: 760 860 980 1080

SPECIFIKACE



KRBOVÉ VLOŽKY 

Krbové vložky WESTA ve spojení s akumulační nádobou, slunečním kolektorem 

nebo s kotlem tvoří vysoce efektivní topný systém. Krbová vložka WESTA 

předává pomocí vodního pláště 2/3 výkonu do topného systému. Moderní 

dvířka a velké žáruvzdorné sklo dvířek umožňují doknalý pohled na hořící dřevo. 

Vzduchové clony a nízké emise CO zaručují, že bude sklo čisté po dlouhou dobu. 

Pro obložení vnitřních stěn krbové vložky je použit kvalitní keramický materiál 

wemikulit a na dno vložky byl použit šamot.

Ocelová krbová vložka s vodním pláštěm o výkonu 18 kW 

se vyrábí s plochým nebo oválným sklem. V plochém provedení 

je možno objednat i dvířka s horizontálním otvíráním.

Moderní dvířka a velké žáruvzdorné sklo dvířek zaručuje dokonalý pohled na 

hořící dřevo. Vzduchové clony a nízké emise CO garantují, že sklo dvířek bude 

čisté po dlouhou dobu. Vnitřní keramické obložení krbové vložky je zhotveno 

z vysoce kvalitní keramiky firmy RATH, obložení prodlužuje životnost vložky 

a zvyšuje kvalitu spalování. Krbová vložka SILESIA předává 1/3 z celkového 

výkonu do vodního systému. Dvířka krbové vložky se vyrábí v provedení: ploché 

a oválné s bočním otvíráním, ploché s otvíráním horizontálním, rám dvířek 

v barvě zlaté - stříbrné - černé. Navíc lze ploché dvířka provést bez rámku jen 

s vnějším sklem.

Ocelová krbová vložka z vodním výměníkem WM12 o celkovém 

výkonu 14,5 kW se vyrábí s plochým nebo oválným sklem. 

V plochém provedení je možno objednat i dvířka s horizontálním 

otvíráním. 

materiál

palivo

výkon

účinnost

dvířka

sklo dvířek

Ocel, šamot, wermikulit

Dřevo listnatých stromů

Konvekcí – 6 kW / voda – 12 kW

75%

Ploché nebo oválné s bočním otvíráním. Ploché 

s horizontálním otvíráním. Trezorový zámek.

Žáruvzdorné, ploché, oválné

materiál

palivo

výkon

účinnost

dvířka

sklo dvířek

Ocel, šamot

Dřevo listnatých stromů

Konvekcí – 9,5 kW / voda – 5 kW

82%

Ploché nebo oválné s bočním otvíráním. Ploché 

s horizontálním otvíráním. Trezorový zámek.

Žáruvzdorné, ploché, oválné, s vnějším sklem

www.ekokomfort.cz



ARMATURA

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
je určena pro schlazení kotlů a krbů na tuhá paliva, zejména při výpadku 

proudu

POKOJOVÝ PANEL (EcoSTER)
umožňuje dálkové ovládání kotle a současné plní funkci 

pokojového termostatu

ECOMAX 800 S
modul pro rozšíření systému o další dva nezávislé topné 

okruhy

TERMOSTATICY VENTIL 
termostatický ventil chrání kotel před nízkoteplotní korozí

KOMÍNOVÉ PŘIPOJENÍ BERTRAMS
systém rour a kolen ulehčuje a urychluje připojení kotlů 

a krbů do komína

4-CESTNÝ VENTIL
4-cestný ventil s elektropohonem mísí topnou vodu 

s vratnou vodou, udružuje tím požadovanou teplotu pro 

okruh UV 

POHON VENTILU
slouží pro ovládání 4-cestného ventilu



TERMOSTATICKÁ SESTAVA

ROZDĚLOVAČ PRO 1 AŽ 3 OKRUHY

Rozdělovač urychluje a slevňuje instalaci topného 

systému, díky rozdělovači můžeme topný systém rozdělit 

na až tři nezávislé okruhy.

Složení sestavy:

! ocelový rozdělovač

! odvzdušňovač

! termo-manometr

! pojistný ventil

! kotlový okruh obsahuje termostaický ventil 

a kotlové čerpadlo

! 1-3 topné okruhy obsahují 4-cestný ventil 

s elektropohonem, oběhové čerpadlo okruhu

Sestava zabezpečuje kotel před nízkoteplotní 

korozí.

Legenda:

1 oběhové čerpadlo UV

2 3-cestný termostatický ventil

3 připojení vratné vody z UV

4 připojení výstupní kotlové vody

5 připojení expanz, pojišťovacího ventilu

6 regulační ventil

7 připojení vratné vody z TUV

8 připojení expanz

1

7

6

5

4

3

2

8
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SCHÉMATA

SCHÉMA S TERMOSTATICKÝM VENTILEM

– JEDEN OKRUH UV

POPIS
1 kotel

2 čidlo teploty TUV

3 čerpadlo TUV

4 čidlo teploty vratné vody

5 pokojový panel EcoSTER s pokojovým čidlem

6 oběhové čerpadlo okruhu UV

7 čerpadlo kotle

8 4-cestný ventil s elektropohonem

9 teplotní čidlo pro okruh UV

10 teplotní čidlo venkovní teploty

SCHÉMA SE 4-CESTNÝM VENTILEM

– JEDEN TOPNÝ OKRUH

1

5

SCHÉMA SE TŘEMI TOPNÝMI OKRUHY S VYUŽITÍM ROZDĚLOVAČE 1-3 

POPIS
1 kotel

2 teplotní čidlo TUV

3 čerpadlo TUV

4 čidlo teploty vratné vody

5 pokojový panel s pokojovým čidlem okruhu UV 1

6 pokojové čidlo okruhu UV 2

7 pokojové čidlo okruhu UV 3

8 modul EcoMax 800S rozšiřující o 2 okruhy UV

9 čidlo venkovní teploty

10 kotlový okruh – termostastický venitl

TERMOWAR, čerpadlo kotle

11 okruh UV 1, 4-cestný ventil s elektropohonem,

čerpadlo, teplotní čidlo

12 okruh UV 2, 4-cestný ventil s elektropohonem,

čerpadlo, teplotní čidlo

13 okruh UV 3 , 4-cestný ventil s elektropohonem,

čerpadlo, teplotní čidlo

POPIS
1 kotel

2 čidlo teploty TUV

3 čerpadlo TUV

4 čidlo teploty vratné vody

5 pokojový panel EcoSTER s pokojovým čidlem teploty 

6 termostatický ventil

7 čerpadlo kotle

8 ventil

9 čidlo venkovní teploty

3
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uvedená schémata nenahrazují projekční řešení topného systému a slouží jen jako ideová
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DISTRUBUTOR pro Českou republiku

GAS KOMPLET s.r.o.
Slezská 1288
735 14 Orlová

tel : +420 596 515 020
fax: +420 597 829 796
email: info@gaskomplet.cz
www.ekokomfort.cz

DISTRUBUTOR pro Slovenskou republiku

GAS SLOWAKIA s.r.o.
Sučianska 29
036 08 Martin

tel : +421 434 224 531
GSM: +421 905 329 004
email: zpolova@gasslowakia.sk
www.ekokomfort.sk


