Rejestracja uprawy
pomidora
Moduł Uprawy / część Pakietu Essential/ luty 2020 – wersja 1.0
W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres egro.support@grodan.com
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Wprowadzenie
do rejestracji upraw
Narzędzie do rejestracji upraw
Cotygodniowo zapisuj istotne dla Ciebie, zmierzone dane roślin i uzyskaj szczegółowy
wgląd w rozwój Twojej uprawy.
Co chcemy osiągnąć dokonując pomiarów rośliny?
Dokonując cotygodniowych pomiarów wybranych roślin, e-Gro może ocenić jednorodność naszej uprawy (ocena zmienności poszczególnych wyników), siłę (średnica łodygi),
balans (wysokość kwitnienia) i tempo wzrostu i rozwoju (przyrost tygodniowy, tempo
kwitnienia, tempo zawiązywania owoców, tempo zbiorów) uprawy.

Cechy
• Aplikacja internetowa (poprzez Twoje konto e-Gro).
• Dostępna dla pomidorów i papryki.
















Korzyści


Większa elastyczność
• Monitorowanie danych upraw w dowolnym czasie i miejscu.
• Możliwość wyboru „Rodzaju zbioru” (odmiany zbierane luzem lub na grono).
• Zapis głównych roślin/pędów z możliwością zapisu pędów bocznych z każdego zagęszczenia.
• Możliwość logicznego aranżowania pól wprowadzania danych zgodnie z Twoimi potrzebami.
• Możliwość dodawania i usuwania roślin/pędów w trakcie sezonu.
Lepiej opracowane dane wyjściowe
• Intuicyjne obliczenia wyświetlają się w okienkach KPI (kluczowych wskaźników wydajności).
• Tabela tygodniowa podsumowuje obliczone wartości danych, dając ogląd rozwoju upraw.
• Wizualizacja balansu i siły uprawy oraz śledzenie rozwoju generatywnego / wegetatywnego.
• Opcja graficznego wyświetlania wszystkich obowiązkowych mierzonych parametrów rośliny.
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Mniej pracy przy wprowadzaniu danych rejestrowanych upraw
• Narzędzie jest zoptymalizowane do korzystania na telefonie, tablecie i komputerze stacjonarnym.
• Wprowadzanie informacji o uprawie w jednym przejrzystym widoku.
• Intuicyjny przebieg pracy.
• Wyższy komfort użytkowania.
• Automatyczny zapis danych.

Jak zacząć?
Wszelkie pytania dotyczące rozpoczęcia rejestracji uprawy należy kierować
do działu Customer Success Management na adres: egro.support@grodan.com
Niniejsza instrukcja opisuje przechodzenie kolejnych kroków w
oprogramowaniu. Rejestracja uprawy odbywa się w poniższych krokach:

Krok 1

Dodaj nową uprawę
i przeglądaj
informacje o uprawie

Krok 5

Krok 2

Zarchiwizuj
uprawę

Zdefiniuj ustawienia
i dodaj rośliny

Krok 4

Krok 3

Edytuj ustawienia
rejestracji i rośliny

Wprowadź dane
rejestrowanej
uprawy

Uwaga: Nie ma różnicy, czy użyte jest słowo „rośliny” czy „pędy”. Ogólnie
dla celów niniejszego dokumentu mają one identyczne znaczenie.

Grodan e-Gro
4

Krok 1 Dodaj nową uprawę i przeglądaj
informacje o uprawie
Przy zakładaniu nowej uprawy w e-Gro należy ją skonfigurować. Przez
wszystkie kroki konieczne do samodzielnego skonfigurowania nowej
uprawy przeprowadzi Cię prosty interfejs.
Ważna uwaga: dane te można wprowadzić tylko raz. Jeśli informacje zostaną wprowadzone
nieprawidłowo, nie będzie można ich później edytować. Wyjątek stanowią zmiany daty i docelowych
wartości planowanych zmian zagęszczenia pędów, jeśli data zmiany to wciąż data przyszła.
W nagłówku, za pomocą menu rozwijanego „Wybór uprawy” wybierz opcję „Dodaj nową uprawę”. Po kliknięciu
tego przycisku pojawi się nowy ekran. Poprowadzi Cię on przez proces konfiguracji uprawy. Po dodaniu uprawy,
możesz przeglądać jej dane klikając poniższy przycisk „Informacje o uprawie” w module Uprawy:

Dodaj nową uprawę



1

Informacje o Szklarni
Informacje te zostały wprowadzone podczas
tworzenia szklarni i nie mogą być edytowane na
tym ekranie.

2

Informacje o Uprawie
• Wybierz „Kategoria uprawy” i „Odmiana”
z rozwijanej listy lub utwórz własną. Tutaj masz
również możliwość dodania własnej odmiany,
która podczas dodawania nowej uprawy
w przyszłości będzie widoczna na liście.
• Wybierz „Kategoria uprawy” z listy
rozwijanej. W razie wątpliwości, posłuż się
stopniami masy owoców (g). Wybierz
„Odmiana” i wpisz nazwę odmiany. Jeśli
dana odmiana jest zidentyfikowana przez
e-Gro, zostanie wybrana automatycznie.
Masz również możliwość dostosowania
nazwy odmiany do własnych potrzeb.

3





Planowanie uprawy

• Wprowadź datę w „Data siewu” za pomocą rozwijanego kalendarza.
• Wpisz datę w „Data dostawy” (data dostarczenia roślin od propagatora).
• Wpisz datę w „Data sadzenia” (data umieszczenia roślin w podłożu).
• Określ „Całkowitą powierzchnię uprawy” danej odmiany. Uwaga: nie może ona przekraczać
zdefiniowanej całkowitej powierzchni szklarni (patrz Moja szklarnia).
• Wprowadź „Numerację rzędów” – podaj wszystkie numery rzędów i ich sekwencje w
odniesieniu do danej odmiany.
• Możliwe jest tylko wprowadzenie numeru rzędu/sekwencji, które zostały wcześniej przypisane
do e-Gro (patrz Moja szklarnia).
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Zagęszczenie pędów
Wprowadź początkowe „Zagęszczenie pędów”
(pęd/m2) i dodaj planowaną „Zmianę
zagęszczenia pędów” (pęd/m2). Zmiany
zagęszczenia można dodawać bez ograniczeń.
Zdajemy sobie sprawę, że Twoje plany mogą się
zmieniać w trakcie sezonu, dlatego masz
możliwość dostosowania daty i wartości
docelowych planowanych „Zmian zagęszczenia
pędów” (tylko jeśli data „Zmiany zagęszczenia
pędów” to wciąż data przyszła).





Kliknij „Zapisz” – Świetnie! Twoja (pierwsza)
uprawa w e-Gro została dodana.


1.2 Przeglądaj Informacje o Uprawie



Jeśli masz zdefiniowanych więcej niż jedną uprawę,
możesz nawigować między nimi za pomocą menu
rozwijanego „Wybór uprawy” z poziomu modułu
Uprawy. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące
wyświetlanej uprawy, kliknij „Informacje o uprawie”.

1

2

Informacje o Uprawie
Można tu przeglądać wszystkie wcześniej
zdefiniowane szczegóły uprawy. Dane te są stałe
i nie mogą być edytowane. W przypadku
konieczności edycji danych prosimy o kontakt z
osobą odpowiedzialną w dziale Customer
Success Management.
Informacje o zagęszczeniu pędów
Przeglądaj dane zagęszczenia pędów i dodawaj
zmiany zagęszczenia pędów w trakcie sezonu.
Uwaga:
• Dokonanie „Zmiany zagęszczenia pędów”
dla daty przeszłej nie jest możliwe.
• Nie ma ograniczeń co do liczby zmian
zagęszczenia pędów, które mogą być
dokonywane w trakcie sezonu.
• System e-Gro uniemożliwi wprowadzenie
„zwiększenia zagęszczenia” po
„zmniejszeniu zagęszczenia”.
• Zarejestrowane rośliny zostaną powiązane
z określonym zagęszczeniem. Zmiana lub
usunięcie „Zmian zagęszczenia pędów”
wpływa na wartości przedstawione
w module Uprawy (jako przykład w
przeglądzie tygodniowym).
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Krok 2 Zdefiniuj ustawienia i dodaj
rośliny
Jesteś prawie gotowy do rozpoczęcia rejestracji roślin w swojej szklarni.
Zanim to nastąpi, trzeba wprowadzić odpowiednie ustawienia, aby e-Gro
właściwie interpretował sposób rejestracji Twoich roślin. Kliknij „Rejestracja
roślin” w module Uprawy.
2.1 Zdefiniuj ustawienia rejestracji

1

Dane rejestrowanych roślin
Podaj liczbę rejestrowanych roślin niezbędną
do rejestracji uprawy. Należy zarejestrować co
najmniej 10 roślin (na początku sezonu).
Dodawanie lub usuwanie roślin jest możliwe po
zakończeniu konfiguracji rejestracji roślin.



Wpisz tutaj „Rodzaj zbioru”. Dostępne są dwie
opcje (1) „Zbiór na grono” lub (2) „Zbiór luzem”.
• Dla odmian przewidzianych do „Zbioru na
grono” zostanie automatycznie obliczone
„Obciążenie owocami na pęd i m2”.
• Dla odmian przewidzianych do „Zbioru
luzem” obowiązkowym parametrem jest
„Obciążenie owocami na pęd” i należy go
wprowadzić, aby e-Gro mógł obliczyć
„Obciążenie owocami na m2”.

2

3

Właściwości rejestrowanych roślin
• Istnieje kilka obowiązkowych właściwości
rejestrowanej uprawy, które należy
wprowadzić, ponieważ są one
wykorzystywane do obliczeń i wyświetlania
kluczowych wskaźników wydajności w e-Gro.
• Uwzględnij wszelkie „Opcjonalne” właściwości
rejestrowanej uprawy, które chcesz zapisać.
Podana jest domyślna lista popularnych
właściwości, które dodasz do tabeli danych
zaznaczając odpowiedni kwadrat.
• „Dodaj parametry rejestracji” – możliwość
dodania unikalnych „jakościowych”
i „ilościowych” parametrów rejestracji,
które nie są ustawione domyślnie, niemniej
wymaga ich Twój proces uprawy.
Cele
• Wprowadź „Zamierzoną wysokość
kwitnienia”. Posłuży to jako odniesienie
balansu uprawy. Jeśli nie ustawisz tego celu,
domyślnie zostanie użyta wartość 15 cm.
• Wprowadź „Zamierzoną średnicę łodygi”.
Posłuży to jako odniesienie siły uprawy.
Jeśli nie ustawisz tego celu, domyślnie
zostanie użyta wartość 11 mm.



• Zdefiniowane cele (powyżej) posłużą do
zarysowania wizualnego obrazu balansu i
siły oraz umożliwią Ci śledzenie subtelnych
zmian w uprawach tydzień po tygodniu.
• Wprowadź „Zamierzoną masę owoców” (g).
• W dowolnym momencie sezonu masz
możliwość dostosowania wszystkich
wartości docelowych.
Gdy skończysz, kliknij „Dalej”. To już niemal
wszystko. Teraz, po wprowadzeniu wszystkich
parametrów wymaganych dla rejestracji
uprawy, należy dodać rośliny. Pojawi się nowy
ekran „Dodaj rośliny”.
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2.2 Dodaj rośliny

1

2

Dane numeracji rzędów
Tutaj możesz przeglądać przydzielone numery
rzędów w szklarni, przypisanej do danej
uprawy. Tych informacji nie można edytować.
Identyfikator rośliny i numer rzędu
Tutaj można dodawać rośliny podczas
rejestracji uprawy.
• Aby dane w e-Gro były reprezentatywne,
musisz zarejestrować co najmniej 10 roślin.
• Dla każdej poszczególnej rejestrowanej
rośliny musisz utworzyć unikalny identyfikator.
• Musisz przydzielić określoną roślinę do
numeru rzędu.
• Masz możliwość zarejestrowania tylko
głównych pędów, tzn. w ciągu całego sezonu
śledzisz 10 roślin, niezależnie od wszelkich
wzrostów zagęszczenia. Będąc
użytkownikiem zakładasz tutaj, że po ±7
tygodniach pęd boczny jest równy głównemu
pędowi.
• W miarę zwiększania się zagęszczenia masz
możliwość zapisywania głównych pędów
i pędów bocznych. Będąc użytkownikiem
uzyskujesz tutaj bardziej reprezentatywny,
faktyczny ogląd swojej szklarni, ponieważ
w praktyce główne pędy i pędy boczne nie
zawsze są równe, tzn. śledzisz 10 głównych
pędów z zagęszczeniem początkowym,
a w miarę wzrostu zagęszczenia zaczynasz
zapisywać dodatkowe pędy (pędy boczne).
Opcja 1: Zapisywanie tylko głównych pędów
• Przypisz „Zagęszczenie początkowe” do
wszystkich „Rejestrowanych roślin”.
Opcja 2: Rejestracja pędów głównych i pędów
bocznych zgodnie z planowanym wzrostem
zagęszczenia
• „Zagęszczeniu początkowemu” należy
przynajmniej jeden pęd.
• Poszczególne pędy można przypisać wyłącznie
do jednego „Zagęszczenia pędów”.
• Rejestrowane pędy (pędy boczne) przypisane
do „Zmiany zagęszczenia pędów” pojawią się
w „Formularzu rejestracji uprawy” po upływie
zaplanowanej daty „Zmiany zagęszczenia”.
Data ta została wskazana przez Ciebie
w „Zagęszczeniu pędów” (patrz część instrukcji:
Krok 1 Dodaj nową uprawę i przeglądaj
informacje o uprawie – pkt 4).
• Parametry rejestracyjne „Rejestrowanych
roślin” przypisanych do „Zmiany zagęszczenia”
można edytować po dodaniu pierwszego
„Najmłodszego kwitnącego grona”. Ważne
jest, aby dane te zostały wprowadzone
poprawnie. Numer kwitnącego grona powinien
zgadzać się z tym przypisanym do głównego

•

pędu. Tę samą czynność należy wykonać
w przypadku zawiązującego się i zebranego
grona. Zapewni to spójność obliczonych
wartości i wyświetlanych KPI.
Jeśli następnie usuniesz planowaną „Zmianę
zagęszczenia pędów”, wszystkie przypisane do
tej zmiany „Rejestrowane pędy” będą musiały
być przepisane do innego zagęszczenia
pędów. Jeśli tego nie zrobisz, „Rejestrowane
rośliny” nie będą widoczne w tabeli danych
rejestracji uprawy.

Teraz wszystko jest już gotowe do
zarejestrowania uprawy. W następnym kroku
wyjaśnimy, jak posługiwać się formularzem
rejestracji uprawy.
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Krok 3 Wprowadź dane
rejestrowanej uprawy
Za pomocą przycisku „Zarejestruj” (
) w module „Uprawy” otwórz
formularz rejestracji uprawy. Po kliknięciu przycisku pojawi się nowy ekran.
Układ formularza rejestracji uprawy jest dostosowany do dokonanego przez
Ciebie w kroku 2 wyboru rodzaju zbioru na grono lub luzem.
3.1 Formularz rejestracji uprawy w przypadku „Zbioru na grono”

1

Tydzień rejestracji uprawy
Po otworzeniu tabeli danych automatycznie
zostaje wybrany bieżący tydzień kalendarzowy.
Za pomocą dziennika rejestracji można poruszać
się pomiędzy numerami poszczególnych tygodni.






3

Rejestracja pędów bocznych (jeśli dotyczy)
• Tabela danych będzie automatycznie
wyświetlać „Pędy boczne” po upływie daty
„Zmiany zagęszczenia”.
• Parametry rejestracyjne „Rejestrowanych
roślin” przypisanych do „Zmiany
zagęszczenia” można edytować po
dodaniu pierwszego „Najmłodszego
kwitnącego grona”.
• Numer kwitnącego grona powinien
zgadzać się z tym przypisanym do
głównego pędu.

4

Wprowadź „Ilość owoców na gronie”
• Wpisz liczbę (oczekiwanych) owoców, do
której zostanie przycięte najmłodsze
kwitnące grono. Wartość tę dla każdej
rośliny można edytować co tydzień.
• Wartość ta służy systemowi e-Gro do
automatycznego obliczania KPI tempa
kwitnienia i zawiązywania, jak również
obciążenia owocami na roślinę i na m2.
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Rejestracja uprawy
Wpisz dane „Rejestracji uprawy” dla każdej
rośliny – tabela automatycznie pokazuje wszystkie
wymagane i opcjonalne parametry wybrane przez
Ciebie podczas konfiguracji. Dane można
wprowadzać roślina po roślinie, albo parametr po
parametrze. Dane są zapisywane automatycznie
dzięki automatycznemu zapisywaniu. Uwaga:
klawisza ‘Tab’ można użyć do przechodzenia w
poziomie do następnej komórki.


2

3.2 Formularz rejestracji uprawy w przypadku „Zbioru luzem”

1

Tydzień rejestracji uprawy
Te same polecenia, jak dla Formularza rejestracji
uprawy w przypadku „Zbioru na grono”

2

Rejestracja uprawy
Te same polecenia, jak dla Formularza rejestracji
uprawy w przypadku „Zbioru na grono”.

3

Rejestracja pędów bocznych:
Te same polecenia, jak dla Formularza rejestracji
uprawy w przypadku „Zbioru na grono”.

4

Wprowadź parametr „Obciążenie owocami”
na rejestrowaną roślinę:
• Podaj łącznie „Obciążenie owocami na
rejestrowaną roślinę”. - tzn. obecnie zawiązane
owoce > 5 mm na rejestrowanej roślinie.
• Wartość ta służy systemowi e-Gro do
automatycznego obliczania KPI tempa
kwitnienia i zawiązywania, jak również
obciążenia owocami na m2.






Podaj „Ilość owoców na gronie” dla każdego
„Najmłodszego kwitnącego grona”:
• Wpisz liczbę (oczekiwanych) owoców, do
której zostanie przycięte najmłodsze
kwitnące grono. Wartość tę dla każdej rośliny
można edytować co tydzień.
• Jeśli nie będziesz przycinać grona, należy
wprowadzić jakąkolwiek wartość. Wartość tę
dla każdej rośliny można edytować co tydzień.
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5

Krok 4 Edytuj ustawienia rejestrowanych
roślin i rośliny
W tym kroku opiszemy, w jaki sposób:
• edytować ustawienia rejestracji uprawy;
• edytować rejestrowane rośliny.
Obok przycisku „Zarejestruj rośliny” zobaczysz
przycisk „Edytuj”. Jeśli klikniesz „Edytuj”, to
zobaczysz 2 opcje: „Ustawienia” i „Rośliny”.
Przez „Ustawienia” możesz edytować
ustawienia rejestracji upraw, a za pomocą
„Roślin” możesz edytować
4.1 Edytuj ustawienia rejestracji

1

2

Właściwości rejestrowanych roślin:
• Domyślnie „Wymagane” właściwości
rejestrowanej uprawy: są to obowiązkowe
właściwości do wypełnienia, ponieważ służą
one do obliczeń i porad w e-Gro.
• Wprowadź „Opcjonalne” właściwości
rejestrowanej uprawy: właściwości
opcjonalne to popularne właściwości
rejestrowane przez ogrodników. Możesz
dodać lub usunąć dodatkowe właściwości
klikając odpowiedni kwadrat.
• Dodaj parametry rejestracji” – możliwość
zaznaczenia (lub odznaczenia dodanych
wcześniej parametrów) unikalnych
„jakościowych” i „ilościowych” parametrów
rejestracji, których nie ma na liście,
niemniej wymaga ich Twój proces uprawy.
Cele
Aby edytować cele dla roślin, patrz Krok 2
Zdefiniuj ustawienia i dodaj rośliny – pkt 3.
Kiedy skończysz, kliknij przycisk „Zapisz”, żeby
e-Gro zapamiętał Twoje nowe ustawienia
rejestracji uprawy.
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4.2 Edytuj rejestrowane rośliny

1

2

3



Kliknij „Rośliny” i użyj przycisku „Edytuj”, aby
edytować swoje rejestrowane rośliny. Pojawi się
wyskakujące okienko zatytułowane „Edytuj rośliny”.
Tutaj można usunąć zarejestrowane rośliny. Tej
czynności nie da się cofnąć. Funkcja ta pozwala na
usunięcie pojedynczych roślin w przypadku ich
obumarcia i zastąpienie ich nową rośliną.
Jeśli w którymś momencie uprawy obumarła/
uszkodzona/chora roślina zostanie zastąpiona
nową, ważne jest, aby dane najmłodszego
kwitnącego/zawiązanego/zebranego grona
zostały kontynuowane po usuniętej roślinie.
Zapewni to spójność obliczonych wartości i
wyświetlanych KPI.




Przeglądaj „Rośliny zarejestrowanej uprawy”
• Przeglądaj „Rośliny” oraz numerację rzędów
Twoich zarejestrowanych roślin. Tych danych
nie można edytować. Jeśli chcesz je zmienić,
prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w
dziale Customer Success Management.
• Przeglądaj „Zagęszczenie pędów”
opisywanej rośliny – można je edytować, jeśli
zagęszczenie nie miało wcześniej wybranej
daty. Po upływie „Daty zmiany
zagęszczenia”, „Zmiana zagęszczenia
pędów” jest niezmienna.





Zarchiwizuj „Zarejestrowane rośliny”
Zarchiwizuj „Rośliny zarejestrowanej uprawy”
– łatwe usuwanie pojedynczych pędów z listy
roślin zarejestrowanej uprawy. Usunięte pędy
nie będą już widoczne w „Formularzu rejestracji
uprawy”. Kilka uwag na temat tej opcji:
• Nie można cofnąć usunięcia pędu.
• Dane usuniętych pędów będą widoczne
w module Uprawy, w powiązaniu z datą.
























































widoczne w tabeli danych rejestracji uprawy.
• Można dokonywać zmian daty i docelowych
wartości planowanych zmian zagęszczenia
pędów, jeśli data zmiany to wciąż data
przyszła.

Dostosuj „Zmianę zagęszczenia”
Dostosuj „Zmianę zagęszczenia”
poszczególnych zarejestrowanych roślin –
umożliwia dostosowanie wcześniej zaplanowanej
zmiany zagęszczenia wybierając z rozwijanego
menu odpowiednią „Zmianę zagęszczenia”.
• Wiemy, że na moment planowanej zmiany
zagęszczenia mogą mieć wpływ warunki
zewnętrzne, takie jak natężenie światła,
więc chociaż prosimy o wprowadzenie
zmian początkowego zagęszczenia podczas
czynności „Dodaj nową uprawę”, parametr
ten jest edytowalny.
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Prosimy jednak zwrócić uwagę, że:
• Jeśli następnie usuniesz planowaną
„Zmianę zagęszczenia pędów”, wszystkie
przypisane do tej zmiany „Rejestrowane
pędy” będą musiały być przepisane do
innego zagęszczenia pędów. Jeśli tego nie
zrobisz, „Rejestrowane rośliny” nie będą Grodan e-Gro
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Dodaj nowe rośliny zarejestrowanej uprawy
Możliwość dodawania roślin do rejestracji w
trakcie sezonu. Dla każdej rośliny wprowadź
indywidualny „Identyfikator rośliny”,
„Numerację rzędów” i przypisz ją do
„Zagęszczenia”. Kilka uwag na temat tej opcji:
• Rośliny do rejestracji można dodawać bez
ograniczeń.
• Tylko jedno „Zagęszczenie pędów” można
przypisać do pojedynczej zarejestrowanej rośliny.
• Można przypisać nowe rośliny do
wszystkich dostępnych „Zagęszczeń
pędów” („Zagęszczenie początkowe” lub
„Zmiana zagęszczenia”).
Kiedy skończysz, kliknij przycisk „Zapisz”, żeby
e-Gro zapamiętał Twoje edytowane rośliny.

Krok 5 Zarchiwizuj uprawę
Aby zarchiwizować uprawę, kliknij:




1

Zarchiwizuj bieżącą uprawę
Pojawi się wyskakujące okienko, w którym
dokonasz archiwizacji uprawy za pomocą
przycisku przełączania. Po kliknięciu
„Potwierdź” uprawa zostanie zarchiwizowana.
Tej czynności nie da się cofnąć.
Ta czynność zwalnia numery rzędów przypisane
do danej uprawy w e-Gro i pozwala
na zdefiniowanie nowej uprawy.
Przeglądanie historii dotyczące danych
zarejestrowanych upraw będzie możliwe
w module Uprawy poprzez menu rozwijane
„Wybór uprawy”.






Grodan e-Gro
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+48 22 375 07 80
info@grodan.com
www.grodan.pl
www.linkedin.com/company/grodan
www.twitter.com/grodan
@grodaninternational

ROCKWOOL® i Grodan® są to zarejestrowane
znaki handlowe grupy ROCKWOOL.

Grodan jest jedynym
dostawcą podłoży
z wełny skalnej, który
posiada wyróżnienie
EU-Ecolabel od
Komisji Europejskiej.

Wszystkie nasze informacje i porady są gromadzone z najwyższą możliwą starannością i zgodnie z najnowszą technologią. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za treść.

Grodan (ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.)
Postępu 6
02-676, Warszawa
Polska

