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Gondoskodással az eredményekért!
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„A környezetünkben élő állatok védelme, jól-létük biztosítása erkölcsi és gazdasági 

szempontból egyaránt elengedhetetlen. Különösen érvényes ez az intenzíven tartott 

gazdasági haszonállatok esetében, melyek a természetestől jelentősen eltérő 

környezetben élnek és járulnak hozzá a gazdasági gyarapodáshoz. Több évtizede 

vagyok kapcsolatban állattartókkal illetve állatorvosokkal a világ számos pontján, 

tapasztalataim alapján az állatok viselkedési alaptípusait jól ismerők kiemelkedő 

hatékonysággal használják technológiánkat. Mivel az állatok közérzetüket 

viselkedésükkel képesek kifejezni, a viselkedési mutatók (etológiai jellemzők) a 

szakembereknek is nagy segítséget nyújtanak a bioreguláció optimális használatához. 

Az állattartás területén dolgozók, illetve a háziállat tartók viszajelzései alapján jó 

úton haladunk, jelentős eredményeket értek el az állatok állapotának javításában. 

Fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy az állattartás minden területén támogassuk 

azokat a gazdákat, akik proaktívak az állatjólét területén.”

Lednyiczky Gábor

A Lenyo készülékeket gyártó Hippocampus-Brt Kft. tulajdonosa,

a Biológiai Regulációs Terápia (BRT) kifejlesztője
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Mit jelent a BRT technológia?

A homeodinamikáról
Az élő szervezeteknek a változó külső és belső körülményekhez való alkalmazkodó képessége, amellyel 

önmaguk viszonylagos biológiai állandóságát biztosítják.

A szervezet anyagot és energiát cserél a környezetével. Ezeket az „összetevőket” az önfenntartó 

működések biztosítják az élő szervezet számára, amelyeket együttesen önszabályozó (szakszóval: 

biokibernetikai) működéseknek nevezünk.

A homeodinamika rendszerét az idegi és a hormonális folyamatok mellett, egy minden sejtre és szövetre 

kiterjedő elektromágneses belső kommunikációs rendszer irányítja. A szervezet belső és környezetével 

folytatott információs irányító jeleit elektromágneses biokommunikációnak nevezzük.

A BRT technológia
A fizika mai fejlettségének köszönhetően mérhető és értelmezhető, hogy az állatok jólléte az 

elektromágneses biokommunikáció minőségétől jelentős mértékben függ. Átlagosan több, mint 

100.000 biológiai aktivitás megy végbe egy sejtben másodpercenként. A BRT ezeket a kommunikációs 

folyamatokat támogatja oly módon, hogy a kutatók által beazonosított tartományokban speciális antenna 

rendszerekkel elérhetővé teszi a szövetek éppen aktuális bioinformatikai jeleit.
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Miért Lenyo? 

• Új szolgáltatás, ami előnyt jelent:

•  egyre több nagyüzemi állattartó próbál ki új megoldásokat az állatjólét területén;

•  a Lenyo készülékekkel a legmélyebb szinten sikerül támogatni az anyagcsere folyamatokat 

és  optimalizálni a hozamokat;

•  állatorvosok a tüneti szintek alatti okokat is tudják befolyásolni és egyensúlyba hozni 

a technológiával;

• versenyállatok felkészítésében és sérüléseik kezelésében kimagasló eredményeket érhetnek el;

•  a házi kedvencek, kisebb-nagyobb problémáinak ellátásában, valamint az öregedési folyamatok  

jelentős lassításában is segítséget nyújt a BRT.

•  Folyamatos háttértámogatás, a felhasználó igényeihez igazodó megoldások:

•  karám falába épített jelkibocsátók (antennák);

• szállítóeszközbe épített jelkibocsátók;

•  egyedi méretre gyártott jelkibocsátók;

•  egyedi állatfekhelyek és egyéb kiegészítők gyártása;

• felhasználási területre és alkalomra szabott egyedi protokollok elkészítése és telepítése.

•  Használata egyszerű, üzemeltetése gazdaságos, gyorsan megtérülhet.

•  Kiváló ár-érték arány egy innovatív megoldásért. Az átlagos megoldás ma már nem elég. 

Viszont sokan hajlandóak egy ésszerű díjat fizetni a számukra hatékony módszerért. 

•  A mai állatvédelemi elvárások alapján az állattartásban fokozottan szükség van az állatok jólétének 

optimalizálására.

•  Komplex megoldás: A Lenyo BRT egy holisztikus megoldás, ami a szervezet összes működési szintjét 

figyelembe veszi és az egyes alrendszerek folyamatainak összehangoltságát javítja. 

Az állatjóléti programcsomagok az adott probléma minden aspektusát lefedik.

•  A kibocsájtott elektromágneses jelek az élő szervezet saját jelszintjével megegyeznek, igazodnak 

a természetes bioinformatikai folyamatokhoz, biztonságosak. 

•  A Lenyo BRT jelek maximális kibocsátott nagysága megközelítőleg 10%-a a Föld által kibocsátott 

mágneses mezőnek. A földi térerő átlagosan 50 mikro Tesla, a Lenyo BRT eszközök maximálisan 

5 mikro Tesla értéket sugároznak ki (10 mikro Tesla csúcstól csúcsig). Mellékhatása nem ismert. 

•  Állatjóléti készülékeinket a háziállat tartóktól a professzionális felhasználókig mindenki használhatja. 

A több, mint 600 programcsomag lefedi a különböző felhasználási területeket és igazodik az eltérő 

igényekhez.

•  Kiegészítőkkel akár mozgás közben is használhatja az állat.

•  Széles frekvenciatartomány biztosítja azt, hogy az összes élettani folyamat informatikai hátterével 

foglalkozhassunk. Az aktív kommunikációs sávok sokasága biztosítja a programcsomagok 

komplexitását. 

•  Képzés! Folyamatos képzéseket biztosítunk a technológia és módszer megismerésére, illetve 

a készülékek használatára vonatkozóan.
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•  Kezelések mellett is alkalmazható. Használható holisztikus és allopátiás egészségügyi terápiák 

mellett is. 

•  A BRT-nél ügyelünk arra, hogy semmilyen közvetlen melegítő hatás se keletkezzen a szövetekben az 

antennák hatósugarában. A nagyobb térerővel és más elven működő elektromágneses megoldásoknál 

sokszor tapasztalhatunk szándékos, vagy járulékos hőhatást, amely az idő múlásával erős szöveti 

felmelegedést is okozhat.  

•  Kíváló minőség, minimális szervizigény, hosszú garancia: minőségi alapanyagokból olyan 

készülékeket gyártunk, amelyeket egy életen át használhatnak vevőink, amelyre büszkék vagyunk. 

Ehhez alakítottuk ki a lelkiismeretes szervizünket is, melyben minden felmerülő problémára találunk 

egy megoldást. Tekintettel arra, hogy a fejlesztői, gyártói és szervizelői is mi vagyunk a készülékeknek, 

minden körülmény között biztosított a készülékek javítása*. 

•  Megbízható kapcsolattartóinknál bármikor érdeklődhet, termékeinket kipróbálhatja.

•  Vásárlás utáni terméktámogatás, személyesen és interneten keresztül.

*  A készülékek garanciája három évre szól, de javításuk örökre biztosított 
(ez az elektronikában kb. 15 évet jelent, mert utána az alkatrészek már 
nem szerezhetőek be); a tartozékok garanciája 6 hónap; amennyiben 
javításuk nem gazdaságos, akkor kedvezményesen biztosítunk új tartozékot. 
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK – SZAPORODÁS-HOZAM-SÚLY

„A Lenyo SanoCenter sokoldalúsága sokat 
segített szaporodásbiológiai területen 
valamint patagyulladás, illetve a bikák 
sérülése esetén. A javulás az etológiai 
jellemzőkben jól megfigyelhető.”

Raffer Roland 
Bos Genetic telepvezető
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TELJESÍTMÉNY-SPORT

„Kisállat rendelőmben kiegészítésként rendszeresen használom a Lenyo Lux 
készüléket jó eredménnyel. Lovaknál is sikerrel alkalmaztam a technológiát 
sérülések esetén kiegészítő kezelésként. A technológia dél-amerikai 
eredményeinek megismerése után együttműködtem a Lenyo Horse készülék 
kialakításában és kipróbálásában. Dr. Lanszki Rita kollégám közreműködésével 
egyrészt a versenylovak teljesítményével és regenerációs képességével 
kapcsolatban teszteltük a készüléket, amiről egy tanulmány is készült, 
másrészt sikerrel alkalmaztam sérülések esetén kiegészítő kezelésként.” 

Dr. Machay Krisztina
állatorvos, pályaállatorvos Kincsem Park

„Kezdő állatorvosként komoly segítség 
volt, hogy a kamara támogatott egy új 
technológia eredményeinek kutatásában. 
A laboreredmények és a a hajtók visszajelzései 
meggyőztek arról, hogy a Lenyo készülékeknek 
komoly jövője van az állatjólét területén.”

Dr. Lanszki Rita 
állatorvos
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REHABILITÁCIÓ

„A Lenyo Lux teljesen új perspektívákat nyitott 
a savós patairhagyulladás és az osteomielitis 
kezelésében. Olyan állatot is sikerült teljes 
mértékben rehabilitálnunk, amelyiket már 
betegsége miatt éppen elaltattunk volna. Az első 
változások nagyon hamar bekövetkeztek és fél 
éven belül újra lovagoltak a kancán.”

„Műtét utáni rezisztens gombás fertőzes, napi 
kétszeri alkalmazás mellett, két-három hét alatt 
teljesen elmúlt, holott előtte közel három éves 
gyógyszeres kezelés sem segített.”

„Félénk, ijedős, nehezen edzhető lovaknál szinte 
csodát tudtunk tenni a készülékkel, mert a 
versenyló kezesen kezdi el és végzi az edzéseket.”

Dr. Oscar Aguilar
Tanszékvezető állatorvos 

(Costa Rica Állami Egyetem,
San Jose, Costa Rica)

„A Lenyo technológiával dolgozom már évek 
óta. Nagyon sokat segít az egészséges, meg a 
beteg lovakkal végzett munkámnál is, mert az 
állatok közérzete lényegesen jobb. A táplálék 
emésztésénél az egészségeseknél is javulás 
figyelhető meg.

Sikeresen alkalmazom a technológiát laminitisz, 
sérülések, különböző bőrproblémák, allergiás 
megbetegedések, hátfájás, valamint a versenyek 
során keletkező izomzati problémák esetén. 

Ez az új technológia nagyon jól alkalmazható az 
allopátiás kezelések mellett is. A készülék egyik 
legnagyobb előnye, hogy könnyen használható, 
ha szükséges, akkor akár naponta többször is.”

Dr. Andrea Ferris
Állatorvos (San Jose, Costa Rica)
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GONDOSKODÁS-PREVENCIÓ-REKREÁCIÓ

„Mai digitális világunkban, utolsó analóg mohikánként az informatikához való kötődésem a Lenyo 
készülékek szoftverének használatában merül ki. Az óriási előnyük abban rejlik, hogy szemmel 
láthatólag tényleg a szervezet saját belső erőforrásait mozgósítják a gyógyulási folyamatokban. 
Régebben sokszor frusztrált, hogy csak a tünetekkel foglalkozunk, ezért szakmai eszmecseréken 
nem egyszer azt mondtam: „annak ellenére, hogy kezeltük, meggyógyult” – manapság viszont már 
tudom, hogyan kezeljem, mivel segítsem a szervezet belső regulációs folyamatait. A Lenyo BRT 
készülékeket hosszú évek óta megelégedéssel használom.”

„A homeopátia mellett a BRT-t használom legszívesebben a praxisomban: mellékhatások nélkül 
és a legmélyebb szinten segítik a szervezet önszabályzó és önregenerációs folyamatait.”

Dr. Német Vendel József
állatorvos, homeopata, természetgyógyász

„Életem több nehéz helyzetében a Hippocampus bioregulációs módszerei segítettek, így 
természetesnek tartottam, hogy állatok esetében is ehhez a módszerhez folyamodjak. 
A készülékek közül az első generációs mobil készüléket és a Lux-ot használom. Az első 
megfigyelésem állatoknál egy fiatal kutyánál volt: amikor a látszólag sérülésmentes állat erős 
fájdalmakra utaló tüneteket produkált, akkor közelebbi vizsgálat után ízületi és izomfájdalmakra 
gyanakodtam. A Lux-on a Sérülés, Pet, Ízület és Izom programokat futtattam neki felváltva, kis 
szünetekkel. A programok alatt a kutya nyugodtan feküdt az antennán és kb. 6 óra alatt állt helyre 
az állapota. Közben a napi tevékenységeim folytatása végett többször is arrébb kellett vinnem 

az antennát, ő meg nyüszögve jött utána és feküdt vissza magától, amíg csak jobban nem lett - és akkor már nem érdekelte a 
készülék. Később több ivartalanított kutyánál és macskánál is használtuk a készülékeket, közvetlenül a műtétek után. Általában 
napi kétszer egy órát. Minden esetben a megbeszélt nyolcadik napon mentünk az állattal a varratszedésre. Az állatorvos szerint 
a heg állapota olyan volt, mintha több, mint két hete lett volna a műtét. Ez a megállapítás minden esetben hasonlóan történt.”

Kapeller Anikó
felhasználó
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VERSENYZÉS 

 „Szívesen használjuk a Lenyo készülékeket 
a versenyekre való felkészüléshez.”

Krucsó Szabolcs
díjugrató versenyző, sokszoros magyar válogatott és magyar bajnok, 

számos Világkupa és nemzetközi nagydíj győztese
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LENYO ESZKÖZÖK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓLNAK

Lenyo CellCom (LCC)
Csúcstechnológia
Az LCC cégünk csúcsmodellje, amivel hozzáértő 
szakember az adott állat egyéni bioinformatikai jeleit is 
figyelembe tudja venni. A több, mint ezer program és 
programcsomag lehetővé teszi a rendkívül hatékony 
– a célterületnek legjobban megfelelő – alkalmazást. 
Egyedi igények szerint új programcsomagok is 
kialakíthatók és a felhasználó interneten keresztül 
is kaphat új programcsomagokat, amelyeket saját 
szoftverébe illeszthet.

Felhasználási terület
Elsősorban a BRT technológiát mélyebben 
megismerni kívánó professzionális felhasználóknak, így az 
állatorvosoknak és a haszonállat tartóknak ajánljuk. 

Előnyei
•  Figyelembe veszi az emlősállat illetve szaporító anyagának (tojás, sperma, stb.) egyéni bioinformatikai jeleit, 

így lehetséges a teljesen egyedre szabott alkalmazás.
•  Rendkívül széles és komplex, folyamatosan bővülő 

programválaszték.
• Folyamatos továbbképzési lehetőség.
•  Teljesen automatizált dokumentációs rendszer: 

a szoftver az összes kezelést automatikusan 
menti és katalogizálja.

•  Akkumulátoros üzemeltetésű, ezért 
az elektromos hálózatból beszivárgó 
zavaró jelek ki vannak zárva. Könnyen 
hordozható.

•  Igényes, könnyen kezelhető, ipari 
aranyozással ellátott jelátviteli 
applikátotok.

•  Külső imprinterével a BRT jelek 
hordozóanyagra vihetők és azon 
tárolhatók. 

12 www.lenyo.hu



LENYO ESZKÖZÖK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓLNAK Lenyo SanoCenter (LSC)
Megsokszorozza  a hatékonyságot 
Egyrészt azzal, hogy egy központi egységen keresztül, - 
annak segítségével - egyidejűleg akár több száz emlős állat 
is kezelhető. Másrészt azzal, hogy egy egyed egy időben 
többféle szinergikusan ható programot is kaphat. Az 
alkalmazásra kerülő programcsomagok közel kétezer 
alprogramból kerülnek összeállításra. A felhasználó 
maga is tud programcsomagokat összeállítani a 160 
normál hosszúságú és a 40 rövid programból; valamint 
interneten keresztül is kaphat új programcsomagokat, 
amelyeket saját szoftverébe illeszthet. Egyéni 
igényekhez igazodva speciális jelkibocsátók (antennák) 
készítése is lehetséges, ami abban segít, hogy minden 
élethelyzetben, akár ipari környezetben is alkalmazható 
legyen a készülék.

Felhasználási terület
Az LSC az állatklinikák, állatkórházak, haszonállatokat tartók számára 
kidolgozott BRT állatjólléti rendszer.

Előnyei
•  Alacsony működtetési költségű, felhasználó- és 

állatbarát rendszer.
•  A számítógépről  a rendszer összes eleme 

egymástól függetlenül működtethető, igény 
szerint egyidejűleg illetve külön-külön is. 
A szükséges paraméterek beállítása és 
ellenőrzése a számítógép képernyőjén 
lehetséges.

•  Teljesen automatizált dokumentációs 
rendszer: a szoftver az összes kezelést 
automatikusan menti és katalogizálja.

•  A felhasználó igényei szerint 
kialakítható programcsomagok. 
A több száz előre programozott 
protokoll mellett tetszőleges számú 
új programcsomag (protokoll) is 
kialakítható és eltárolható.

•  Az alkalmazás ideje kiterjeszthető bármely 
napszakra, mert az automatikus időzítő 
rendszernek köszönhetően az LSC tetszés 
szerinti időben, akár éjszaka, az állatok alvása 
közben is használható. 
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Lenyo Horse (LHO)
A praktikus
A Lenyo SanoCenter-4/A-ból kifejlesztett készülék. 
Az optimális hatás és az egyszerű kezelhetőség elérése 
céljából a vezérlő és 4 jelgenerátor egybe lett építve. 
Lótartók számára optimalizált 10 állatjóléti protokollal: 
emésztés, ízület, csont és pata, izom, hát, légzés, 
regeneráció, sérülés, relaxáció, utazás. A protokollok 
hossza 39 perc és 79 perc közötti. Egy protokollban 4 
különböző, de a hatékonyság szempontjából öszzehangolt, 
egymást szinergikusan kiegészítő programcsomag fut. 
A készülék beépített akkumulátorról is üzemeltethető. 
Az antennák részben a komfortos lótakaróba kerültek 
beépítésre, részben a lábvédőkkel rögzíthetők.

Felhasználási terület
•  Versenylovaknál teljesítmény optimalizálásra és komplex egészségvédelemre ajánljuk.
•  Utazáshoz, lovaglás és verseny előtti felkészítéshez – komplex egészségvédelemre ajánljuk.

Előnyei
Lótartóknak ideális megoldás az egyszerű kezelhetőség miatt. Könnyű szállíthatóság. Lószállítás közben is 
alkalmazható. Akkumulátorról is működtethető.

LENYO ESZKÖZÖK PROFESSZIONÁLIS ÉS EGYÉNI FELHASZNÁLÓKNAK
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Lenyo Lux Plus (LLP)
Programozható és sokoldalú
A Lenyo Lux Plus (LLP) az „alapkészülék”. Sokoldalú, mert 
minden alkalmazási területre tartalmaz programokat és 
programcsomagokat. Számítógépről vezérelhető, tárolja 
és katalogizálja a lefuttatott protokollokat, ami nagyban 
megkönnyíti a követést és egyszerűsíti a használatot. 
A készülék 136 programot és sokszáz programcsomagot 
tartalmaz. A programokból az előforduló rendellenességek 
függvényében protokollokat (programcsomag kombiná- 
ciókat) lehet összeállítani és eltárolni. Bővíthető a protokoll 
készlet saját és importálható programcsomagokkal; 
interneten keresztül is cserélhetnek protokollokat egymással 
a felhasználók. Azonos programcsomagot futtatva egyszerre két 
vagy három állat is használhatja, illetve az intenzívebb hatás elérésére 
egy állatnál, egyszerre 3 antennát is lehet alkalmazni. Csatlakoztatható 
hozzá lótakaró. Külső áramforrással, illetve akkumulátorról is üzemeltethető. Egyéni igényekhez igazodva 
speciális antennák készítése is lehetséges, ami abban segít, hogy minden élethelyzetben, akár ipari helyzetben is 
alkalmazható legyen a készülék.

Felhasználási terület
• állatorvosi rendelőkbe
• otthonra a háziállatok ellátásához
• ló- és haszonállat tartóknak
•  versenylovaknál teljesítmény optimalizálásra utazáshoz, lovaglás előtti felkészítéshez és komplex 

egészségvédelemre ajánljuk.

Előnyei
Teljeskörű programválaszték, sokrétű felhasználás. A több száz kész protokoll mellett lehetőség újabb 
programcsomagok összeállítására. Akkumulátoros üzemmód. 
Egyszerű nyomonkövetése a korábban futtatott 
programoknak.  Folyamatos háttértámogatás 
a vevőszolgálat munkatársai által*. Protokollok 
internetes küldése a felhasználó igényei szerint*.

*Csomagban, vagy külön megvásárolható szolgáltatás. 
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Lenyo Fitness (LF)
Egyszerű használat
A Lenyo Fitness készülék egy nagyon egyszerűen 
használható BRT eszköz, amelyiknek a program-
kiosztása a mozgásszervek optimális teljesítőképességét 
szolgáltatja. A Fitness készülék kezelése nagyon 
felhasználóbarát, mert a rövid, 27 perces protokoll, vagy a 
hosszabb, közel kétórás protokoll egyetlen gombnyomással 
indítható. Ennek az eszköznek a használata nem igényel 
számítógépet. A Lenyo Fitness készülék egyszerre két 
antennát tud működtetni, tehát vagy egy nagyobb és egy 
kisebb antenna csatlakoztatható egyszerre, vagy két sérült 
területre helyezhetőek az antennák, vagy akár két állaton is 
futtatható egyszerre a program. Speciális jelkibocsátó applikátorok 
is rendelkezésre állnak lovak és nagyobb haszonállatok részére. Külső 
áramforrással, illetve akkumulátorról is üzemeltethető.

Felhasználási terület
• Mozgásszervi problémákkal küzdő kisállatoknál otthoni, vagy rendelői használatra
• Haszonállatoknál bármilyen sérülés esetén 
• Nehéz fizikai terhelésnek kitett állatoknál
• Versenyállatoknál a mikro- és makrosérülések ellátásakor

• Régi hegek ellátásakor
• Izomsérüléseknél
• Ízületi bántalmak esetén
• Hátfájás esetén 

Előnyei
Hordozható, használata nagyon egyszerű. Ára kedvező. 
Akkumulátoros üzemmód.



Lenyo Mobile Pet (LMPET)
Gondos háziállat gazdáknak
A Lenyo Mobile Pet készülék háziállatok tartói számára hasznos 
mindennapi segédeszköz. A 37 programcsomag lefedi azokat 
a területeket, amelyekkel nap mint nap találkozunk, pl. apróbb 
sérülések, emésztési zavarok, ízületi problémák, öregedéssel 
együtt járó leépüléses tünetek. Az éjszakai alkalmazáshoz és 
az elfoglaltabb gazdák számára a hosszú programok jelentenek 
ideális megoldást. Ebben az esetben elég a keszüléket illetve a 
hozzá csatlakoztatott jelkibocsátót (antennat) az állat kedvenc 
tartózkodasi helyén működtetni. A különböző kiegészítőkkel a 
szabadban, mozgás közben is alkalmazhatóak a programok. Akár 
lótakaró is csatlakoztatható a Lenyo Mobile Pet készülékhez.

A programok a következő területekre lettek összeállítva: növekedés-fejlődés, emésztés, méregtelenítési 
folyamatok, immunrendszerrel kapcsolatos folyamatok, légutak, keringés, sérülés, ízület-
csontrendszer, gerinc, regeneráció-fiatalosság-öregedési tünetek, szaporodás-hormonrendszer, vegetatív 
egyensúly, ijedtség-relaxáció-hangulatingadozás, érzékszervek sérülései és tompulása, bőr-szőr-kültakaró, 
köröm-tappancs-mancs-pata, izom-ín-mozgáskoordináció.  

Felhasználási terület
•  kisállat tartók
•  lótartók
•  kisebb állatorvosi rendelők

Előnyei
Kiváló ár-érték arány. Egyszerű kezelhetőség. 
Praktikus szállíthatóság. Ideális mobil 
használatra. Egy feltöltéssel hosszú üzemidő. 
Sokféle kiegészítővel használható.

17LENYO – Gondoskodással az eredményekért!
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Cégünk bármilyen speciális igény felmerülése esetén, egyedi megoldásokat kínál. 
• karám falába épített jelkibocsátók
• szállítóeszközbe épített jelkibocsátók
• egyedi méretre gyártott jelkibocsátók
• egyedi állatfekhelyek és egyéb kiegészítők gyártása
•  felhasználási területre és alkalomra szabott egyedi protokollok elkészítése és telepítése

Pénzügyi megoldások
• kipróbálási lehetőség
• bérleti konstrukció (kipróbálási időtartamra is)
• részletfizetés

KÉRJE AJÁNLATUNKAT!

EGYEDI MEGOLDÁSOK
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