
Karta gwarancyjna

Instrukcja montażu i pielęgnacji

Przed zamontowaniem zlewozmywaka
uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie.

Zarejestruj wieczystą gwarancję!

I M P O R T E R K O N T R A K TO W Y



Prosimy uważnie przeczytać instrukcję !

Uwaga!
Przed zakończeniem montażu nie należy wyrzu-
cać szablonu, opakowań oraz dołączonych
instrukcji.

Przeznaczenie.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym.
Posiada certyfikat zgodności produktu z normą
europejską EN 13310.

Meble kuchenne, w których zainstalowany będzie
nowy zlewozmywak, powinny stabilnie stać na
podłodze.
Blat roboczy musi posiadać pełne podparcie, w przy-
padku zlewozmywaków wpuszczanych nie powinien
posiadać wad na widocznych powierzchniach.
Blat i/lub szafka pod zlewozmywakiem powinny
być wypoziomowane.

Montaż zlewozmywaka najlepiej powierzyć
doświadczonemu instalatorowi sanitarnemu, które-
go wiedza i umiejętności mogą zapobiec zalaniu
mieszkania. Wykona on wszystkie czynności ko-
nieczne do zamocowania zlewozmywaka, podłą-
czenia armatury przelewowo-odpływowej, syfonu,
baterii i innych akcesoriów.
Wewnątrz opakowania (w zależności od modelu
zlewozmywaka) znajduje się oryginalna instrukcja
producenta, a w niej rysunki poglądowe i schematy
montażu.

WYCIĘCIE OTWORU W BLACIE

Wyciąć w blacie otwór właściwy dla montowanego
modelu zlewozmywaka, zgodnie ze schematem
producenta załączonym razem z produktem.
W przypadku zlewozmywaków montowanych jako
wpuszczane w blat posiadających kontury owalne
lub okrągłe, otwór w blacie należy wyciąć według
załączonego szablonu.

Uwagi !
1. Do zamontowania zlewozmywaka w blacie

z materiałów nasiąkliwych potrzebny jest
środek zabezpieczający blat przed wilgocią,
np. silikon, który należy dokładnie rozprowa-
dzić na brzegach i całej powierzchni wycięcia
otworu, aby zabezpieczyć blat przed niepo-
żądanym działaniem wody.

2. Zlewozmywaki montowane na równi z blatem
dodatkowo wymagają wykonania wyfrezowa-
nego otworu, w którym umieszcza się i przy-
twierdza zlewozmywak odpowiednio do wy-
branego sposobu oparcia zlewozmywaka.

3. Zlewozmywaki lub komory podwieszane
montowane od dołu do blatów mogą być
montowane tylko w blacie kamiennym lub
nienasiąkliwym blacie kompozytowym.
Przy montażu sposobem podwieszenia do
blatu zlewozmywaka lub komory nie posia-
dającej listwy montażowej dla baterii, dozow-
nika lub korka automatycznego, należy pamię-
tać o wykonaniu w blacie dodatkowych otwo-
rów o średnicy 35 mm do ich zamontowania.�

Instrukcja montażu

zlewozmywaków

BLANCO
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Uwaga!
Otwór możemy wykonać jedynie w miejscu,
w którym jest zaznaczony odcisk produkcyjny
otworu od spodniej strony zlewozmywaka!

WYKONANIE OTWORÓW W ZLEWOZMYWAKU

Do wykonania otworów w zlewo-

zmywaku stalowym producent
zaleca użycie wykrojnika 35 Blanco
(nr kat. 137001), który można nabyć
w firmie Comitor lub u regionalnych

�

dystrybutorów.
W miejscu mocowania baterii, dozownika lub po-
krętła korka automatycznego należy wywiercić
otwór o średnicy odpowiadającej średnicy pilota
w wykrojniku. W otwór włożyć śrubę pilota i skręcić
wykrojnik do powierzchni zlewozmywaka.
Skręcając kluczem śrubę wykrojnika wykonamy odpo-
wiedni do montażu otwór.

Do wykonania otworów w zle-
wozmywaku ceramicznym

należy użyć wiertła koronowego
do otworów z nasypem karbidowym
lub diamentowym do glazury, cera-

miki, marmuru o średnicy 35mm z wiertłem
pilotującym 6mm lub wiertła koronowego widio-
wego 35mm z wiertłem centrującym 6mm
oraz wiertła widiowego 4mm.

�

�

� �

�

1.  Zaznaczyć środek wiercenia ołówkiem i wyko-
nać otwór wiercąc od góry zlewozmywaka

(powierzchnia pokryta szkliwem) lub od dołu
zlewozmywaka, używając wiertła 4mm,
następnie rozwiercić otwór wiertłem 6mm.

2.  Przy pomocy wiertła koronowego o średnicy
35mm z wiertłem centrującym rozwiercić

otwór od strony górnej zlewozmywaka
do połowy grubości materiału, a następnie
czynność powtórzyć wiercąc od dołu.

3.  Należy ustawić niewielką ilość obrotów i wiertło
widiowe schładzać wodą.

�

�

�

Do wykonania otworów w zlewo-

zmywaku granitowym należy
użyć wiertła koronowego widiowego

35mm z wiertłem centrującym
6mm lub sposobem domowym,

�

�

punktaka i młotka o masie 150g oraz pilnika okrą-
głego do szlifowania materiałów ceramicznych.

Uwaga!
1. Dodatkowe otwory w zlewozmywaku należy

wykonać przed zamontowaniem zlewozmy-
waka w blacie.

2. Wykonanie otworu można zlecić naszym
doświadczonym serwisantom.

Uwaga!
Nie przebijać otworu od spodu zlewozmywaka!

Otwór należy wykonać w miejscu przewidzianym
przez producenta. Aby uniknąć uszkodzeń podczas
montażu należy przestrzegać następujących zasad:

1.  Odwrócić zlewozmywak stroną matową (spo-
dem) do góry i wiertłem koronowym wykonać
otwór w miejscu frezowania dla wykonania
otworu (okrągły rowek w miejscu mocowania
np. baterii).

2.  Jeśli nie posiadamy wiertła koronowego, środek
oznaczonego od spodu miejsca wykonania
otworu przenieść na wierzchnią, gładką
powierzchnię.

3.  Przy pomocy punktaka i młotka zdecydowanie
uderzyć w centralny punkt otworu, wybijając
otwór.

4.  Pilnikiem oszlifować i wyrównać krawędzie.
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MONTAŻ ZLEWOZMYWAKÓW TYPU F - NA RÓWNI Z BLATEM

Montaż na równi z blatem od góry stosuje się
w przypadku modeli o odpowiednio uformowaym
brzegu.

W przypadku laminowanych blatów, jak również
blatów z granitu lub kompozytu, zlewozmywak
umieszcza się i przytwierdza w wyfrezowanym
otworze.
Przestrzeń między brzegiem zlewozmywaka
a spodnią częścią blatu wypełnia się materiałem
uszczelniającym, który zapewnia stabilne połącze-
nie zlewozmywaka i blatu oraz zapobiega zawilgo-
ceniu blatu.

Do montażu na równi z blatem od dołu dosto-
sowane są wszystkie zlewozmywaki BLANCO.

W przypadku laminowanych blatów należy wyfre-
zować blat od spodu aż do warstwy laminatu.
Zlewozmywak na obwodzie przykleja się do war-
stwy laminatu. Następnie zlewozmywak zostaje
przyklejony od spodu za pomocą żywicy do blatu.

Możliwe są dwa sposoby oparcia zlewozmywaka:
• na stopniu wyfrezowanym, stopniu doklejonym

lub przymocowanym wkrętami,
• na ścianie otworu pochylonej pod kątem 15°.
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MONTAŻ ZLEWOZMYWAKÓW I KOMÓR PODWIESZANYCH

Wszystkie zlewozmywaki BLANCO mogą być
montowane od dołu do blatów kamiennych lub
nienasiąkliwych blatów kompozytowych.

• wkrętak krzyżakowy PZ 2,
• silikon lub pianka uszczelniająca.

Do zamontowania zlewozmywaka potrzebne są:
• Instalacja z wykorzystaniem fabrycznie wyko-

nanych otworów w kołnierzu komory i nowych
uchwytów montażowych

• Nowa technika montażu gwarantuje ergono-
miczną pracę również z dużymi komorami

Montaż zlewozmywaków podwieszanych
i komór CLARON, CLAROXLINE, ZEROXLINE,
UNDERLINE

Do podwieszenia zlewozmywaków lub komór
przeznaczone są dwa zestawy montażowe:

zestaw 212 331

oraz zestaw 212 330

Montaż komór podwieszanych
BLANCO SUBLINE

Za pomocą specjalnych uchwytów nr kat. 218 268
i 218 269, zlewozmywak mocuje się pod wycięciem.
W tym celu należy zamontować specjalny kołek roz-
porowy od spodu blatu.
Przestrzeń między brzegiem zlewozmywaka oraz
spodnią częścią brzegu blatu wypełnia się materia-
łem uszczelniającym, np. silikonem.



MONTAŻ ZLEWOZMYWAKÓW

WPUSZCZANYCH W BLAT

Do zamontowania zlewozmywaka potrzebne
są:

• wkrętak krzyżakowy PZ 2,
• środek zabezpieczający blat przed wilgocią,

np. silikon w blacie z materiałów nasiąkliwych,
• silikon lub pianka uszczelniająca.

Uwaga!
Syfon służący do odprowadzenia nieczystości do
instalacji kanalizacyjnej należy nabyć oddzielnie
w firmie Comitor lub u regionalnych dystrybutorów.Montaż zlewozmywaka wpuszczanego w blat:

Zlewozmywaki standardowe wpuszczane wykona-
ne ze stali szlachetnej chromowo-niklowej 18/10
posiadają uszczelki gumowe zamocowane od
spodu na obwodzie zlewozmywaka.

Pozostałe zlewozmywaki stalowe oraz zlewozmy-
waki wykonane z ceramiki i kompozytu Silgranit
mocujemy do blatu za pomocą uchwytów monta-
żowych oraz silikonu lub pianki uszczelniającej.

®

1. Silikon lub piankę uszczelniającą nanieść na ma-
tową stronę obwodu zlewozmywaka (styk
z blatem).

2. Zlewozmywak z wykonanymi otworami pod
baterie, dozownik płynu i inne, umieścić ostroż-
nie w wyciętym otworze blatu i przycisnąć.
Wkrętakiem niezbyt silnie przykręcać uchwyty
montażowe w kolejności podanej na schemacie
montażu.

3. W przypadku niedokładnego wycięcia otworu
w blacie mocne dokręcenie uchwytów monta-
żowych może spowodować naprężenie kon-
strukcji i w efekcie pęknięcie zlewozmywaka.

4. Usunąć wyciśnięty nadmiar środka uszczelnia-
jącego.

MONTAŻ ARMATURY

PRZELEWOWO-ODPŁYWOWEJ
Armatura przelewowo-odpływowa znajduje się
w każdym zestawie i jest elementem zlewozmywaka
stanowiącym komplet.

Zlewozmywaki stalowe oraz wykonane z kompo-
zytu posiadają gotowe uszczelki
w komplecie armatury przelewowo-odpływowej.
Do każdej armatury przelewowo-odpływowej za-
łączony jest schemat montażu. Proszę wykonać
wszelkie połączenia zgodnie z załączonym sche-
matem. Po zakończeniu montażu, przed przystą-
pieniem do eksploatacji produktu należy dokładnie
sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

Silgranit®

Do zlewozmywaków ceramicznych do opakowania
dołączona jest specjalna masa, z której należy sta-
rannie wykonać uszczelnienie między komorą
a stalowym kielichem korka spustowego oraz wszy-
stkimi urządzeniami mającymi styczność z powierz-
chnią szkliwa, m. in. sterowania korkiem, baterią,
dozownikiem płynów w następujący sposób:

1. Z masy uformować ręcznie wałeczek i umieścić
go wokół kielicha.

2. Mocno przycisnąć kielich i zamontować arma-
turę.

3. Usunąć nadmiar masy uszczelniającej.
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Zlewozmywak kuchenny przeznaczony jest do przy-
gotowywania pożywienia, mycia naczyń i odprowa-
dzania ścieków bytowo-gospodarczych. Służy głównie
do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usu-
wania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania
potraw. Dla zachowania jego sprawności należy dbać,
aby otwór przelewu był stale drożny, co zabezpiecza
przed zalaniem mieszkania.
W razie potrzeby zatrzymania wody w komorze należy
zamknąć korek zwykły lub automatyczny, w zależności
od wyposażenia zlewozmywaka. Sterowanie korkiem
automatycznym odbywa się poprzez przekręcenie
lub uniesienie dźwigni.
Aby utrzymać zlewozmywak w należytym stanie
estetycznym i technicznym, nie należy dopuszczać
do sytuacji mogących spowodować uszkodzenia
mechaniczne, termiczne lub chemiczne oraz użytko-
wać zgodnie z przeznaczeniem.

Pielęgnacja zlewozmywaka ogranicza się do

odpowiednio częstego mycia łagodnymi środkami
czystości nie zawierającymi substancji ściernych,
silnych kwasów nieorganicznych lub rozpuszczal-
ników. Po umyciu wskazane jest osuszenie po-
wierzchni miękką ściereczką, aby nie dopuścić do
powstania plam z osadu wapiennego.

• Zwłaszcza przy montażu:
proszę zwracać uwagę, aby nie kłaść na
powierzchni stalowej żadnych kluczy, śrub czy
nakrętek. Nie szlifować w pobliżu powierzchni
stalowej. Uwagę należy zwrócić również przy konser-
wacji i remontach sieci i wodociągów, kiedy po ich
uruchomieniu w wodzie znajduje się wiele cząsteczek
żelaza i rdzy. Wystarczy krótkotrwały kontakt

a po pewnym czasie w zlewozmywaku stalowym
czy osączarce pojawią się rdzawe plamy. Można je
usunąć za pomocą środków BLANCOPOLISH.
Silne zabrudzenia należy usuwać łagodnymi
środkami czyszczącymi przy użyciu gąbki (nie
szorować szczotką drucianą). Prosimy zapoznać
się z zalecanymi środkami do pielęgnacji zlewo-
zmywaków BLANCO.

• Po każdorazowym korzystaniu ze zlewozmywaka
radzimy wytrzeć jego powierzchnię do sucha.
Zapobiegnie to pojawianiu się osadu wapiennego
na powierzchni zlewozmywaka, a w efekcie
brzydkich plam.

• Zlewozmywak nie jest płytą termoizolacyjną, nie
wolno odstawiać na jego powierzchnię gorących
naczyń gdyż mogą spowodować trwałe zniszcze-
nie powierzchni. Nie zaleca się również kłaść na
powierzchnię zamrożonej żywności, co może
doprowadzić do jego pęknięcia.

• Należy również pamiętać, że istnieje wiele su-
rowców twardszych niż stal szlachetna: cerami-
ka, kamień, diament, szkło, utwardzone metale
oraz środki ścierające. Wszystkie te substancje
mogą w przypadku działania mechanicznego
spowodować rysy na powierzchni zlewozmywa-
ka stalowego, które możemy usunąć stosując
regularnie pastę BLANCOPOLISH.

• Ponieważ powierzchnia ceramiczna jest tward-
sza od metalu, metalowe garnki mogą pozo-
stawiać na powierzchni zlewozmywaka ślady
(ciemne smugi). Należy usuwać je delikatnym
mleczkiem do czyszczenia.

• Ostre krawędzie przedmiotów przesuwane
po ceramicznej powierzchni mogą pozostawiać
trwałe zarysowania.

z rdzawym przedmiotem, otarcie, czy zarysowanie,

Prosimy przestrzegać poniższych wskazówek
- mają one decydujący wpływ na eksploatację
i wygląd zlewozmywaka:

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA ZLEWOZMYWAKA

Instrukcja użytkowania

i pielęgnacji

zlewozmywaków

BLANCO
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Stal szlachetna

BLANCOPOLISH
• Niweluje zadrapania i usuwa plamy
• Sprawia, że woda spływa perliście, co redukuje osadza-

nie brudu i kamienia
• Redukuje pozostawianie odcisków palców i powstawa-

nie nowych zabrudzeń
• Nadaje jedwabisty połysk
• Można stosować wyłącznie do stalowych zlewozmywaków

BLANCOANTIKALK
• Usuwa uciążliwe osady z wapnia
• Działa łagodnie na wszystkie powierzchnie baterii

i zlewozmywaków BLANCO
• Receptura opracowana specjalnie dla baterii

i zlewozmywaków BLANCO
• Łagodne dla środowiska, ulega biodegradacji

Baterie i wszystkie powierzchnie zlewozmywaków

BLANCOACTIV
Aktywnie usuwa uporczywe plamy
• Przeznaczony do gruntownego czyszczenia zlewozmy-

waków z kompozytu SILGRANIT
• Usuwa plamy po kawie, herbacie lub po owocach

Użycie dodatkowych środków czyszczących nie jest
konieczne.
Po prostu rozpuścić w wodzie, pozostawić na kilka godzin
i spłukać.

®

BLANCOPuraPlus Liquid®

Ceramika

Odświeża zniszczone powierzchnie
PuraPlus®

• Pomaga we wstępnym czyszczeniu powierzchni
• Regeneruje zniszczone powierzchnie PuraPlus zarówno

zlewozmywaków jak i baterii

Życzymy Państwu długotrwałego i niezawodnego użytkowania zlewozmywaka.
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Silgranit Puradur II
® ®

BLANCOCeraCare®

• Czyści, poleruje, konserwuje już przy pierwszym użyciu
• Usuwa zabrudzenia i wytarcia metalu na ceramicznych

komorach i zlewozmywakach
• Rozpuszcza tłuszcz i osady z wapnia
• Zawiera składniki organiczne, które podlegają

biodegradacji



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

COMITOR Sp. z o.o., ul. Obywatelska 183, 94-104 Łódź

COMITOR Sp. z o.o.

COMITOR Sp. z o.o.

COMITOR Sp. z o.o.

– jako Gwarant udziela kupującemu-użytkownikowi gwarancji
jakości na zlewozmywak BLANCO. Gwarancja obowiązuje tylko na obszarze RP. W przypadku utraty niniejszej karty
gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.

Gwarant udziela kupującemu-użytkownikowi 2 letniej gwarancji na korpus zlewozmywaka oraz na pozostałe akcesoria
będące jego wyposażeniem.

W przypadku kiedy użytkownik dokona bezpłatnej rejestracji zlewozmywaka wraz z kartą gwarancyjną na stronie
przed upływem 2 lat od dnia zakupu, Gwarant udzieli użytkownikowi wieczystej gwarancji

na korpus zlewozmywaka. Dokonując rejestracji użytkownik otrzyma zwrotne potwierdzenie przyjęcia na podany
podczas rejestracji adres e-mail. Brak potwierdzenia ogranicza gwarancję do 2 lat. W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów z rejestracją prosimy o kontakt pod numerem infolinii 0-801(BLANCO)252626.

Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionej karty
gwarancyjnej zabezpieczonej hologramem COMITOR-BLANCO. Wypełnienie karty gwarancyjnej oznacza wpisanie
w oznaczonych miejscach indeksu zlewozmywaka i nazwy modelu. Niewypełniona lub niewłaściwie wypełniona karta
gwarancyjna jest nieważna. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Gwaranta
o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia

W przypadku braku możliwości naprawy zlewozmywaka lub elementów stanowiących komplet ze zlewozmywakiem,
dostarczy nowy zlewozmywak lub reklamowany element. W przypadku, gdyby dostawa nowego

zlewozmywaka nie była możliwa z powodu zaprzestania produkcji modelu lub koloru, kupującemu-użytkownikowi
przysługuje prawo wyboru innego aktualnie oferowanego modelu w cenie nie wyższej niż model reklamowany lub
odpowiednio innego koloru.

Odpowiedzialność z gwarancji obejmuje tylko udowodnione wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym
produkcie. Niniejszą gwarancją objęte są awarie i usterki produktu spowodowane wyłącznie wadliwymi częściami i/lub
defektami produkcyjnymi.

Wszystkie naprawy lub wymiany gwarancyjne zlewozmywaka i jego wyposażenia wykonywane są w miejscu montażu
produktu, bez konieczności jego demontażu i zwrotu do Gwaranta przez użytkownika. Gwarant nie ponosi kosztów
poniesionych przez użytkownika w przypadku samowolnego demontażu zlewozmywaka i /lub wysyłki do Gwaranta bez
wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Gwarantem.

nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe na skutek użytkowania produktu niezgodnie
z jego przeznaczeniem, za wady i szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu, niezgodnego z zaleceniami producenta
i sztuką budowlaną, oraz powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pielęgnacji produktu określonych w Instrukcji
montażu i pielęgnacji.

Gwarancją nie są objęte również wady i szkody wynikłe wskutek niewłaściwego transportu, przechowywania
i składowania, uszkodzeń mechanicznych, samodzielnych napraw i przeróbek. Z gwarancji wyłączone są przypadki
losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (powódź, pożar itp.)

Świadczenia z gwarancji nie obejmują montażu zlewozmywaka, czynności pielęgnacyjnych opisanych w Instrukcji
montażu i pielęgnacji, a w szczególności usuwania osadów wapiennych i zanieczyszczeń z powierzchni zlewozmywaka,
udrożnienia odpływu i regulacji elementów wyposażenia.

Świadczenia z gwarancji będą wykonane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady. zastrzega
sobie możliwość przedłużenia terminu usunięcia wady tylko w razie zaistnienia okoliczności niezależnych od gwaranta
powiadamiając zgłaszającego reklamację.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zgłaszając reklamację z tytułu niniejszej gwarancji, użytkownik oznajmia, iż zapoznał się i akceptuje warunki
i postanowienia niniejszej gwarancji.

www.wieczystagwarancja.pl

lub je eli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w czasie dwóch miesi cy po
up ywie czasu, w którym przy zachowaniu nale ytej staranno ci móg j wykry .

ż ę
ł ż ś ł ą ć

Warunki wykonania wieczystej gwarancji na zlewozmywaki Blanco
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Potrzebujesz pomocy?

Nasz serwis jest

do Twojej dyspozycji!

Centralny serwis produktów BLANCO znajduje się w Łodzi.

Na terenie całego kraju działają lokalnie odpowiednio

przeszkoleni serwisanci.

W przypadku jakichkolwiek problemów

lub pytań prosimy o kontakt:

Comitor sp. z o.o.
Serwis produktów
BLANCO
ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź

Telefony bezpośrednie:
042 689 10 19
042 689 10 17

Sieć lokalnych serwisów jest stale rozwijana, dlatego wykaz lokalnych serwisów BLANCO
opublikowany jest na stronie: lubwww.comitor.pl www.serwisblanco.pl

Infolinia:
0801 BLANCO (25 26 26)
Faks:
042 688 19 76
E-mail:
serwis@comitor.com.pl
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indeks produktu model produktu

Uzupełnij dane produktu
Dane produktu znajdziesz na opakowaniu baterii na etykiecie zgodnej z poniższym wzorem.

Dane są niezbędne dla prawidłowego zgłoszenia reklamacji oraz uzyskania pomocy serwisowej.

K
a

rt
a

g
w

a
ra

n
c

y
jn

a
B

L
A

N
C

O
-

w
yd

a
w

n
ic

tw
o

C
o

m
it

o
r

S
p

.z
o

.o
.,

a
k

tu
a

liz
a

c
ja

/2
0

1

W
s
ze

lk
ie

p
ra

w
a

za
s

tr
ze

o
n

e
:k

o
p

io
w

a
n

ie
,

p
rz

e
d

ru
k

i r
o

z
p

o
w

s
ze

c
h

n
ia

n
ie

za
b

ro
n

io
n

e
.

z
le

w
o

z
m

y
w

a
k

i
0

1
5

ż

IMPORTER KONTRAKTOWY
Comitor sp. z o.o.

ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź

Infolinia: 0801 BLANCO (25 26 26)

www.comitor.pl
www.wieczystagwarancja.pl
www.facebook.com/Comitor


