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1 Bevezetés 

1.1 Biztonsági utasítások 

Az utasítást a közelben tartózkodók biztonsága 
érdekében fontos betartani. A termék alkalmazásakor az 
utasítás figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez 
és/vagy anyagi károkhoz vezethet a hibás kezelés miatt. 
WAREMA nem vállal felelősséget az utasítás figyelmen 
kívül hagyása esetén. 

 

 
A figyelmeztetéseket az utasításban a követ-
kező piktogramok jelölik. 

 

� A használat előtt olvassa el gondosan az 
utasítást. 

� Az utasítást a termék végleges ártalmat-
lanításáig meg kell őrizni. 

� A termék továbbadása esetén az utasítást 
is át kell adni az új tulajdonosnak. 

� Vegye figyelembe az összes biztonsági, 
használati és karbantartási utasítást. 

 

1.2 Megjegyzések a célcsoporthoz és az 
utasítás használatához 

Célcsoport 
Az utasítás a terméket kezelő-, ápoló- és/vagy karbant-
artó személyeknek szól. 

Tartalom 
A jelen utasítás a termékhez tartozik. Az utasítás fontos 
üzemeltetési, ápolási és karbantartási utasításokat tar-
talmaz. A kézi működtetésű redőnyök működtetését írja 
le. Ettől eltérő meghajtásos szerkezeteket, illetve különle-
ges megoldásokat itt nem vettünk figyelembe. 

Megengedett tevékenységek 
A termék jelen utasításában leírt tevékenységeken kívül a 
terméken semmilyen változtatást, bővítést vagy 
átalakítást, illetve karbantartást nem szabad végezni a 
WAREMA cég írásos engedélye nélkül. 

1.3 A piktogramok és jelölések magyarázata 

A biztonsági utasítások és piktogramok a megfelelő szö-
vegrészekben találhatók. 

 

Pikto-
gram 

Alkalmazás/magyarázat 

 
VESZÉLY 

Olyan közvetlen veszélyre utal, amely ki-
küszöbölésének elmulasztása esetén halált 
vagy súlyos sérüléseket okozhat. 

 
FIGYELMEZTETÉS 

Olyan lehetséges várható veszélyre utal, 
amely kiküszöbölésének elmulasztása ese-
tén halált vagy súlyos sérülést okozhat. 

 
VIGYÁZAT 

Olyan lehetséges várható veszélyre utal, 
amely kiküszöbölésének elmulasztása ese-
tén könnyű sérülést vagy anyagi kárt okoz-
hat. 

 

Olvassa el a használati és karbantartási 
utasítást. 

)� Megjegyzés 

Az eljárásokra és a jelen utasítás tar-
talmára vonatkozó fontos információk. 

�� Tevékenység/munkafolyamat 

`� Felsorolás 
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1.4 Fontos biztonsági utasítások 

A felsorolt biztonsági utasítások és figyelmeztetések nem 
csak az Ön egészségének, hanem a termék védelmére is 
szolgálnak. Olvassa el figyelmesen a következő pon-
tokat. 

A szakszerűtlen kezelésből vagy a jelen utasítás, illetve a 
biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából szárma-
zó károkért nem vállalunk szavatosságot. Nem vállalunk 
felelősséget az ebből eredő károkért! 

Általános előírások 

 

 
Nem megfelelő kezelés viharban a termék 
megrongálódását okozhatja! 

Nyitott ablaknál a leengedett redőny nem tud 
ellenállni minden szélterhelésnek. A megadott 
szélerősségi osztály (lásd 1 táblázat:) csak 
zárt ablaknál garantálható. 

Az ajánlott szélerősségi határértékek (lásd 1 
táblázat:) túllépésekor a redőny me-
grongálódhat. 

� A redőnyőket húzza fel a felső véghelyze-
tig és helyezze üzemen kívül. 

� Erős szélnél csukja be az ablakot. Gondo-
skodjon a távollétében is arról, hogy ne 
keletkezzen huzat. 

 
 

 
Nem megfelelő kezelés télen a termék me-
grongálódását okozhatja! 

Különösen télen a termék ráfagyhat.  
Jegesedésnél a terméket nem szabad 
működtetni. A termékről mozgatásához 
távolítsa először el a havat és a jeget erről. A 
termék jegesedés alatti működésből szárma-
zó kárért nem vállalunk felelősséget. 

 

Működtetési utasítások 

 

A hibás állapotban történő működtetés a 
termék megrongálódását okozhatja! 

A redőnyt csak akkor működtesse, ha műsza-
ki szempontból kifogástalan állapotban van. 
Ha a redőny a szokásostól eltérő zajokat és 
viselkedést mutat, akkor a működtetést azo-
nnal meg kell szüntetni. Tájékoztassa a 
szakszervizt. 

 
 

 
Becsípődés veszélye és sérülésveszély! 

A felhúzás és leengedés során ne nyúljon bele 
a mozgó alkatrészekbe (pl. záróléc). 

 
 

Figyelmetlenség a működtetés alatt a 
termék megrongálódását és anyagi kárt 
okozhat! 

A termék mozgástartományát szilárd és 
mozgó akadályoktól mentes állapotban kell 
tartani. 

 
 

 
Nem megfelelő kezelés hőségben a termék 
megrongálódását okozhatja! 

Amennyiben a redőnyöket árnyékolóként has-
ználja ajánlatos a redőnyök nem teljes zárása, 
hogy a hátsó szellőzés biztosítva legyen. 

A műanyag redőnyöknél ezáltal csökkenthető 
az alakváltozás. 
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2 Termékinformációk 

2.1 Rendeltetésszerű használat 

A WAREMA redőny olyan külső árnyékoló és hőszigetelő 
termék, amelyet csak téli vagy nyári belátás, nap vagy 
hőszigetelés elleni védelemként szabad használni. Kivi-
teltől függően szúnyogháló van beépítve. A nem rendelte-
tésszerű használat jelentős veszélyeket okozhat. 

Az összes, kültéri használatra tervezett WAREMA termék 
1,1 kN/m² szélterhelésre van méretezve (DIN 1055). Ez 
az irányelv a „Záródíszes és napellenzős szerkezetek 
szélterhelése behajtott állapotban - 5.1.1. pontban”1 
szabályozza, hogy ezek a termékek minden különleges 
intézkedés nélkül hova szerelhetők fel. 

Ha a WAREMA redőnyre tárgyakat akaszt rá vagy a 
sodronyát megfeszíti, ez a termék meghibásodását vagy 
beszakadását okozhatja, és ezért nem megengedett. 

A rendeltetésszerű használat alatt értjük a jelen utasítás 
figyelembevételét, valamint az ápolási és karbantartási 
feltételek betartását is. 

 
 
1 Kiadta a Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz 

e.V. és az ITRS Industrieverband technische Textilien 
Rollladen Sonnenschutz e. V. 

2.2 Szélerősségi határértékek 

A 1 táblázat: a köv. alapadatok esetében érvényes: 
� A36/A44/A53/K36/V36/S37 redőnypáncélok az 55-25 

vezetősínnel együtt. 
� A56/K52/K55 redőnypáncélok a 30-28 vezetősínnel 

együtt. 
 

 Szélerősségi osztályok a rendelési 
szélességétől függően [mm] 

0 1 2 3 4 5 6 

A36 3000 2780 2705 2560 2265 1825 1500

A44 3500 3295 3200 3010 2625 2055 1600

A53 3800 3635 3545 3370 3020 2490 1790

A56 4500 3900 3775 3535 3050 2330 1360

S37 - - - 3000 2790 2375 1820

K36 1800 1785 1685 1495 1110 535 - 

V36 2200 2155 2065 1890 1535 1010 - 

K52 2500 2355 2285 2140 1855 1425 850 

K55 3300 3125 2825 2220 1015 - - 
1. táblázat: Szélerősségi osztályok redőnyökhöz (függ a rende-

lési szélességtől) 
 

A következő esetekben a táblázatban szereplő értékeket 
meg kell változtatni: 

 A362, K363, V364 a 46-25 vezetősínnel együttSZO – 1 1.
 A36, A44, A53, K36 a 80–25 vezetősínnel  2.

együtt  SZO + 1 
 A56 a 40/60–28  3.

vezetősínnel együtt  SZO + 1 
 
 
2 Maximális rendelési szélesség = 1800 mm 
3 Maximális rendelési szélesség = 1500 mm 
4 Maximális rendelési szélesség = 1800 mm 

Magyarázat:
SZO = Szélerősségi osztály
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2.3 EK-megfelelősség 

Az EK-megfelelőség igazolt, a megfelelő EK-
megfelelőségi nyilatkozat (lásd a 8. fejezetet/13. oldalt) a 
termékspecifikus használati és karbantartási utasítás 
része. A jelen állapot megőrzésének és a veszélymentes 
üzemeltetés biztosításának érdekében a kezelőnek 
figyelembe kell vennie a használati és karbantartási 
útmutatót! 

 

 

Név: WAREMA Renkhoff SE 
A megfelelőségi nyilatkozat éve: 2012 
Cím: Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 

97828 Marktheidenfeld 
Németország 

Szabvány: DIN EN 13659 

Termék: Redőnyök 
Rendeltetésszerű has-
ználat: 

kültéri felszereléshez 

Szélerősségi 
osztály: 

 Lásd 1 táblázat: 

Zajkibocsátási szint5: < 70 dB (A) 
 
 
5 A termék standard felszerelésénél a zajkibocsátási 

szint < 70 dB(A) a próbapadon. Az érték eltérhet a 
felszereléstől függően. 
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3 Működtetés 
 

) MEGJEGYZÉS 

A terméket csak akkor működtesse, ha műszaki 
szempontból kifogástalan állapotban van. 

 

3.1 A redőny működtetése hevederrel vagy 
zsinórral 

Leengedés/felhúzás (általános eljárás) 

 

) MEGJEGYZÉS 

Kerülje a heveder/zsinór rángatását! 
 
 

 

� Ne engedje le a he-
vedert/zsinórt! 

� A leengedéskor az 
utolsó harmadrészen 
lassan húzza a he-
vedert/zsinórt. 

� A felhúzáskor az 
utolsó harmadrészen 
lassan húzza fel a he-
vedert/zsinórt. A 
redőnyt nem szabad 
erőszakkal ütköztetni a 
felső ponton. 

 
 

 

VIGYÁZAT 

Termék megrongálódása! 

A hevedert/zsinórt automatikusan a heveder-
/zsinórcsévélőben tekeri fel. 

� A hevedert/zsinórt fent egy kicsit lazíthatja, 
de ne engedje el. 

 
 

) MEGJEGYZÉS 

A heveder oldalra húzása túlzás kopást okoz. A 
heveder ezáltal felfeslik. Ez működési zavarokat 
okozhat. 

 

 

 

� A hevedert húzza fel 
és engedje le mindig 
egyenletesen és 
függőlegesen a he-
vedercsévélőházból. 

 

3.2 A redőny működtetése hajtókarral 
 

 

VIGYÁZAT 

Termék megrongálódása! 

� A hajtókart nem szabad erőszakkal to-
vábbforgatni, ha a redőnyt már teljesen 
leengedte/felhúzta, és amint ellenállást 
észlel. 

 
 

) MEGJEGYZÉS 

A hajtókar túlzott mértékű behajlítása miatt nehe-
zebben mozog és nagyobb a kopás. Ez működési 
zavarokat okozhat. 

 
 

 

� A redőnyök kite-
keréséhez forgassa a 
hajtókart „balra”. 

vagy 

� A redőny betekereséhez 
forgassa a hajtókart 
„jobbra”. 

A redőny bármilyen át-
meneti helyzetben 
leállítható. 

A teljes leengedés, ill. fel-
húzás előtt a hajtókar for-
gatását le kell lassítani. 

Ne forgassa tovább, ha 
valamilyen ellenállást 
észlel. 
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3.3 Hibás viselkedés 

Általános működtetés 

 

 

� A redőnyt ne tolja fel, 
ez működési zavarokat 
okozhat. 

� Meghibásodás esetén 
azonnal hagyja abba a 
működtetést és ér-
tesítse a szakszervizt. 
Tájékoztassa a 
szakszervizt. 

 

Mozgástartomány: Zúzódás, becsípődés és behúzás 
veszélye! 

 

 

� A termék mozgástar-
tományában ne legy-
enek soha akadályok! 

� Senki ne tartózkodjon 
a termék közelében a 
termék mozgása köz-
ben! 

 

� Ne nyúljon a mozgó 
alkatrészek közé (pl. 
záróléc)! 

 

Működtetés viharban 

 

 

� A megengedett 
szélerősségi érték (lásd 
1 táblázat:) túllépése 
esetén hajtsa be a 
redőnyt.  

� Erős szélnél csukja be 
az ablakot. 

� Gondoskodjon a 
távollétében is arról, 
hogy ne keletkezzen 
huzat. 

 
 

)�MEGJEGYZÉS 

Nyitott ablaknál a leengedett redőny nem tud el-
lenállni minden szélterhelésnek. A megadott 
szélerősségi osztály csak zárt ablaknál garantál-
ható. 

 

Működtetés hideg időben/télen 

 

 

� A redőny ráfagyhat. 

� Ne működtesse a ráfa-
gyott redőnyöket! 

A megolvadás után ismét 
lehet működtetni. 

 

Működtetés nagy melegben 

 

 

� Amennyiben a redőnyö-
ket árnyékolóként has-
ználja ajánlatos a 
redőnyök nem teljes 
zárása,  

hogy a hátsó szellőzés 
biztosítva legyen. 

A műanyag redőnyöknél 
ezáltal csökkenthető az 
alakváltozás. 
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4 Ápolás és karbantartás 

4.1 Általános ápolási és karbantartási 
utasítások 

A termék zavarmentes üzemeltetésének és hosszú 
élettartamának biztosításához döntő jelentőséggel bír a 
szakszerű, rendszeres ápolás és karbantartás, valamint 
csak eredeti pótalkatrészek használata. 

 

 

VESZÉLY 

Sérülés- és zuhanásveszély! 

� Ne támasszon a terméknek mászási 
segédeszközöket. 

� A mászási segédeszközöket biztonságosan 
kell felállítani, jól ki kell támasztani. 

 

4.2 Ápolási utasítások 

 

A hosszú élettartam biztosításának érdekében 
ajánljuk a termék felületének rendszeres, de 
legalább évente egyszeri tisztítását. 

A napellenző üzembevétele után néhány 
évvel végzett első tisztítással nem érhető el a 
vászon kezdeti állapota. 

Az ápolási tanácsok alapján nem 
érvényesíthetők kártérítési igények, mivel az 
eredmények esetenként számos, nagyon 
különböző tényezőtől függhetnek. 

 
 

FIGYELMEZTETÉS 

Szakszerűtlen tisztítás sérülést és a termék 
megrongálódását okozhatja! 

� Ne használjon nagynyomású tisztítókat, 
súrlószert vagy súrlószivacsot, valamint 
oldószereket, mint pl. alkoholt vagy ben-
zint. 

� Ne kapaszkodjon a termékbe vagy a 
termék alkatrészeibe. 

 

� Ellenőrizze a termék működését. A teljes mozgástar-
tományban figyelje a termékeket, és fordítson figyel-
met szokatlan viselkedésre, illetve zajra. 

 

� Rendszeresen tisztítsa a terméket (lásd a „Tisztítási 
eljárás” táblázatot). Ehhez engedje le a redőnyöket. 

 

 Az idő múlásával a környezeti hatások miatt a 
termék felületén szennyeződés alakul ki, ami a 
napsugárzás hatására beleéghet a felületbe. 
Ezáltal a termék funkcióját csak korlátozottan 
tudja ellátni, továbbá értéke is csökken.

Fokozottan károsító környezeti körülmények 
között (mint pl. iparterületekhez, a forgalmas 
utakhoz, esetleg a tengerhez (sós levegő) közel) 
a környezeti károk megelőzése érdekében 
gyakoribb tisztítás ajánlott.

A termék tisztítása során óvja a szomszédos 
területeket a szennyezettségtől.

A több éve nem tisztított felületeknél, csak nehezen, 
vagy már egyáltalán nem állítható vissza az eredeti 
állapot!

A termék tisztítása során óvja a szomszédos 
területeket a szennyezettségtől.

A több éve nem tisztított felületeknél, csak nehezen, 
vagy már egyáltalán nem állítható vissza az eredeti 
állapot!
 
Az ápolási tanácsok alapján nem érvényesíthetők 
kártérítési igények, mivel az eredmények esetenként 



Ápolás/karbantartás 

[B866962_3] - HU / 09.07.12 10. oldal 16 oldalból A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 

 

Tisztítási eljárás 

 

A felületet tisztítsa megfelelő tisztítószerrel. 

 

Szennyeződést vagy más idegen anyagokat 
távolítsa el a termékről. Lehullott levelek 
(lomb) a mikrobák fellépését válthatja ki. 

A vezetősínekről távolítsa el a port vagy a 
szennyeződést (pl. lombot). 

 

� A kezelőelemeket és a ponyvát ellenőrizze látható 
kopásra és meghibásodásra. 

� A szerelési alapfelületet ellenőrizze meghibásodás-
ra. 

� A meghibásodásokat a szakszerviznek idejében el 
kell hárítania. A redőnyőket húzza fel és helyezze 
üzemen kívül. 

4.3 Karbantartási utasítások 

 

 
A terméket rendszeresen, de legalább évente 
egyszer karban kell tartani. 

Minden inspekciós és karbantartási munkát 
csak szakszerviz végezhet. Ajánlott egy 
karbantartási szerződés megkötése a 
szakszervizzel. 

A WAREMA nem vállal szavatosságot a 
szakszerűtlen vagy nem évente végrehajtott 
karbantartás esetén. 

 
 

 
VESZÉLY 

Nem rendszeresen végzett karbantartás 
sérülést okozhat. 

� Rendszeres ellenőrzéssel győződjön meg 
arról, hogy a termék nem kopott és nem 
hibásodott meg. 

� A javításra szoruló termékeket nem 
szabad működtetni. Ilyen esetben a 
termékeket húzza fel a felső véghelyzetig 
és helyezze üzemen kívül. 

 

� Ellenőrizze a redőny működését és a véghelyzeteit 

 



Ápolás/karbantartás/szavatosság 
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� A terméket ellenőrizze látható kopásra, meg-
hibásodásra és szilárd rögzítésre (pl. ellenőrizze a 
csavarokat szilárd rögzítésre). 

� A felhasználó figyelmét hívja fel a működtetés során 
fennálló veszélyhelyzetekre (pl. jegesedés)! 

 

 
VESZÉLY 

Fagyásveszély esetén helytelen kezelés miatt 
működési problémák léphetnek fel vagy a 
termék megrongálódhat! A megadott 
hőmérséklet alatt (+ 3 °C) a redőny ráfagyhat. 

� Ne működtesse a ráfagyott redőnyöket! 

� Kerülje a ráfagyott redőny erőltetett 
működtetést! A redőnyök me-
grongálódhatnak. 

� Téli hőmérsékletnél húzza fel a redőnyöket 
a felső véghelyzetig és helyezze üzemen 
kívül. 
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1. ábra: A matrica felragasztása 
 

5 Szavatosság 

A szavatossági igényeket illetően a törvényben megadott 
elévülési határidő érvényes. Ennek a feltétele a rendszeres 
karbantartás. Nem vállalunk szavatosságot kopóalkat-
részekért és olyan optikai módosításokért, amelyek a műs-
zaki színvonal biztosításának ellenére, fellépnek (pl. 
felületek kifakulása az UV-sugarak miatt). 

 

Kopóalkatrészek 

� hajtómű 

� hajtókar, hajtórúd 

� heveder 

� heveder átvezetése 

� golyóscsapágy 
 
 

A szavatossági igényeket illetően a törvényben megadott 
elévülési határidő érvényes. Ennek a feltétele a rendszeres 
karbantartás. Nem vállalunk szavatosságot kopóalkatrészekért 
és olyan optikai változásokért, amelyek a rendeltetésszerű 
működtetés ellenére, fellépnek (pl. felületek kifakulása az UV-
sugarak miatt, stb.). 

A szavatosság feltétele a rendszeres karbantartás (évente legalább 
egyszer). A karbantartási munkát csak a Warema szerződött 
partnerének szakembere végezheti! A nem megfelelően végrehajtott 
évenkénti karbantartási munkálatok miatt a garancia elveszik! Nem 
vállalunk szavatosságot kopóalkatrészekért és olyan optikai 
módosításokért, amelyek a műszaki színvonal biztosításának ellenére 
fellépnek (pl. UV-sugárzás következtében a szövetek/felületek színe 
fakulhat.) 



Pótalkatrészek/leszerelés 
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6 Pótalkatrészek/javítás 
 

 
VIGYÁZAT 

Szakszerűtlen leszerelés személyi sérülést 
vagy anyagi kárt okozhat. 

� A javítást csak szakszerviz végezheti! 
 

A termék tartós működéséhez és a megengedett sorozat 
megőrzéséhez, csak eredeti WAREMA pótalkatrészeket 
szabad használni. Szükség esetén forduljon a szakszervi-
zhez. 

7 Leszerelés/ártalmatlanítás 
 

VIGYÁZAT 

Szakszerűtlen leszerelés személyi sérülést 
vagy anyagi kárt okozhat. 

� A leszerelést csak szakszerviz végezheti. 
 

A termék leszerelését és visszaszerelését szakszerviznek 
kell végeznie az aktuális irányelvek és szabványok értel-
mében. A leszerelés és a visszaszerelés előtt kérje a 
hiányzó dokumentációt a gyártótól. 

Az esetleg már nem használható terméket ártalmatlanítsa 
a törvény hatályos előírásainak megfelelően. 

 

Ártalmatlanítási eljárás 

 

Az így megjelölt alkatrészeket nem szabad a 
háztartási szemétbe dobni. 

 
 



Hibaelhárítás 
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8 Hibaelhárítás 
 

 
VIGYÁZAT 

Szakszerűtlen hibaelhárítás személyi sérülést 
vagy anyagi kárt okozhat. 

� Azokat a felsorolt hibákat elháríthatja saját 
maga, amelyeknél a szakszervizre vagy 
villanyszerelőre nem kerül utalás. 

� Egyéb hibákat a szakszerviznek vagy 
villanyszerelőnek kell elvégeznie. 

 
 

Hiba Lehetséges okok Elhárítás 

A hajlított hajtókar nem forog, vagy 
csak nehezen forog. 

A hajtómű blokkolt vagy hibás. A hajtóművet ki kell cserélni (csak a 
szakszerviz végezheti). 

A hajtókar vagy a gömbcsukló hibás. A gömbcsuklót ki kell cserélni (csak a 
szakszerviz végezheti). 

A hajlított hajtókar csak kicsit for-
gatható, de a redőny nem mozog. 

A négyszögletes hajtórúd a hajtáshoz túl 
rövid. 

A négyszögletes hajtórudat ki kell cserélni 
(csak a szakszerviz végezheti). 

2. táblázat: Lehetséges hibák áttekintése 
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9 EK-megfelelőségi nyilatkozat 
 

EK-megfelelőségi nyilatkozat
    

Termék:  

 WAREMA redőnyök 

Típus: Külső tokos redőnyök V 4/6/8/10 E/R/Q/P 
Biztonsági redőnyök FR 23/24  
Újépítésű ráépíthető redőnyök FR 53/54/57/58/71/72/73 NA-RO  
Ráépíthető redőnyök FR 59  
Felújítási redőnyök RE-RO  
Srég redőnyök S 6/10 

Alkalmazási cél: Kültéri árnyékoló

megfelel az építési termékekről szóló 89/106/EGK irányelvnek, valamint a motoros hajtással felszerelt 
termékeknél a 2006/42/EK gépirányelv rendelkezéseinek. 

Különösen a következő harmonizált szabványokat alkalmazták:

DIN EN 13659 Redőnyök. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével.

A motoros hajtásnál még a következőt alkalmazták:

DIN EN 60335-2-97 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-97. rész: Redőnyök, 
napellenzők, zsalúziák és hasonló berendezések hajtásainak követelményei. 

A 2006/95/EK kisfeszültségre vonatkozó irányelv védelmi célkitűzéseinek betartását a 2006/42/EK irányelv I. 
függelék 1.5.1. pontja szerint biztosították. 

A műszaki dokumentáció összeállításáért felelős személy: Ralf Simon, a címhez lásd a gyártót. 

 

Gyártó: WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2 
97828 Marktheidenfeld 
Németország 

 
Harald Freund megh. Ralf Simon 
Műszaki vezérigazgató Kutatás & fejlesztés ügyvezető igazgató

 

Marktheidenfeld, 2012. április 
 
 


