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Skuteczniejsza ochrona dzięki  
zastosowaniu krawędzi blokującej

Mniejsza ochrona bez  
krawędzi lokującej

Nowatorska technologia w służbie najskuteczniejszej ochrony:  
Zgodna z zaleceniami naukowymi krawędź blokująca  

rozprzestrzenianie się aerozoli



Obwodowa krawędź blokująca aerozole dodatkowo  
ogranicza szybkie rozprzestrzenianie się cząstek aerozolu.

rozprzestrzenianiu się cząstek aerozolu w kierunku innych rzędów miejsc. 
Panel ochronny bez krawędzi blokującej umożliwia swobodne opływanie 
i rozprzestrzenianie się cząstek aerozolu poza płaszczyznę panelu. Skut-
kuje to rozprzestrzenieniem się potencjalnie patogennych aerozoli na 
następne rzędy miejsc. 

Zastosowana wokół panelu akrylowego krawędź blokująca rozprzestrze-
nianie się aerozoli zapewnia zawirowanie strumienia cząstek aerozoli 
przed krawędzią. Dzięki temu, cząstki aerozolu pozostają w obszarze 
osoby zakażonej i mieszają się z powietrzem, zanim zostaną rozrzedzone 
i wychwycone przez oczyszczacz powietrza pracujący w pomieszczeniu. 
Wysoka jakość materiału panelu ochronnego zapewnia przezroczystość. 
Mimika rozmówcy jest widoczna, ponieważ stosowanie maski nie jest 
wymagane. To bardzo ważny element, znacznie ułatwiający udział i postęp 
dzieci w procesie dydaktycznym. 

Pozytywne wyniki badań naukowych
Ta interakcja oczyszczacza powietrza i paneli ochronnych z obwodową 
krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli została opracowana 
przez firmę Trotec i poddana intensywnym badaniom prowadzonym 
przez prof. dr Kählera w Instytucie Mechaniki i Aerodynamiki Płynów na 
Uniwersytecie Bundeswery w Monachium. W wielu programach badaw-
czych prowadzonych przez tego renomowanego naukowca, sformułowano 
konkretne zalecenia dotyczące tworzenia wysokiego poziomu ochrony 
przed zakażeniami w warunkach szkolnych i biurowych.

Idealne połączenie funkcjonalności dla recepcji, szkół i biur:  
Oczyszczacze powietrza i panele ochronne z obwodową krawędzią blokującą  
rozprzestrzenianie się aerozoli.

Odnośnik do publikacji:  
"Zajęcia szkolne w czasie pandemii SARS-
-CoV-2 - Bezpieczna, realna i przyjazna dla 
środowiska koncepcja ochrony"

Odnośnik do publikacji:  
„Czy mobilne oczyszczacze powietrza mogą 
zmniejszyć ryzyko aerozolowej infekcji  
pośredniej wirusem SARS-CoV-2?”

Krawędź blokująca 
rozprzestrzenianie 
się aerozoli

Mobilne oczyszczacze powietrza są z od dziesięcioleci z powodzeniem 
stosowane do skutecznej ochrony ludzkiego zdrowia w środowisku o wyso-
kim stopniu zanieczyszczenia. W okresie aktualnej pandemii urządzenia te 
zapewniają skuteczną ochronę przed zakażeniami SARS-CoV-2 na drodze 
pośredniej zachodzącej wewnątrz pomieszczeń. Mimo to bezpośrednie 
zakażenie może zajść w wyniku przebywania osób w małej odległości między 
sobą i przez dłuższy okres czasu. Skuteczna redukcja niebezpieczeństwa 
bezpośredniej infekcji możliwa jest poprzez zastosowanie przezroczystych 
płyt ze szkła akrylowego. Panele ze szkła akrylowego wyposażone w obwo-
dową krawędź blokującą rozprzestrzenianie się patogennych cząstek aerozoli 
zapewniają znacznie skuteczniejszą ochronę w porównaniu z typowymi, 
płaskimi panelami ochronnymi bez specjalnej krawędzi. Stosowanie tych 
paneli ochronnych pozwala na bezpieczne zmniejszenie odległości po-
między osobami i eliminuje konieczność stosowania masek oddechowych. 
W połączeniu z oczyszczaczami powietrza o wysokiej wydajności, panele 
ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą mogą zapewnić 
wszechstronną ochronę przed infekcją bezpośrednią i pośrednią np. dla 
uczniów w szkolnej klasie lub pracowników w biurze.

Zastosowanie tych paneli ochronnych umożliwia bezpieczne prowadzenie 
rozmowy nawet w niewielkiej odległości i bez konieczności stosowania 
masek*. Panele te zapewniają skuteczną ochronę nawet w przypadku 
wystąpienia kaszlu lub kichania osób. Panele ochronne stanowią nie tylko 
„ochronę przed kaszlem” powodującym bezpośrednie zakażenie kropelkowe 
osób znajdujących się obok lub naprzeciwko siebie. Dzięki zastosowaniu 
obwodowej krawędzi blokującej, zapobiegają także niekontrolowanemu 

*  Środki określone przez lokalne zasady higieny zachowują pierwszeństwo stosowania

Zastrzeżony wzór użytkowy DE: 20 2020 004 837.2  
Wspólnotowy, zastrzeżony wzór użytkowy EU 008182745

Płyty akrylowe oferują najlepszą możliwą 
ochronę przed bezpośrednią infekcją  
zachodzącą pomiędzy osobami  
siedzącymi blisko siebie.

Szkoły, pomieszczenia seminaryjne, sale plenarne Recepcje Biura
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Zasada działania: Typowy, dostępny w handlu panel ochronny bez obwodowej krawędzi blokującej rozprzestrzenianie się aerozoli 
W przypadku paneli ochronnych bez obwodowej krawędzi, cząsteczki aerozolu mogą swobodnie przekraczać krawędź i promieniowo rozprzestrze-
niać się poza ścianą ochronną nawet na większe odległości. Chmura aerozolu może dotrzeć do osoby siedzącej obok lub naprzeciwko.

Zasada działania: Panele ochronne firmy Trotec z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli 
W przypadku obwodowej krawędzi panelu ochronnego firmy Trotec, wyrzucane podczas mówienia, kaszlu lub kichania cząsteczki aerozolu odbijają 
się od akrylowej ściany blokującej w kierunku promieniowym na zewnątrz. Następnie są ponownie zawracane w wyniku odbicia o krawędź blokującą. 
Odbicie od krawędzi tworzy zawirowanie, zatrzymujące cząsteczki aerozolu w tym obszarze. Oznacza to znacznie skuteczniejszą ochronę znajdują-
cych się w pobliżu osób przed cząsteczkami aerozolu.

Dodatkowa ochrona dzięki zastosowaniu krawędzi blokującej

Szkoła / sala szkoleniowa / sala konferencyjnaBiuro

Szkoła / sala szkoleniowa / sala konferencyjnaBiuro

Mniej skuteczna ochrona w przypadku panelu bez obwodowej krawędzi blokującej
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Zasada działania  
- materiał filmowy

Panel ochronny ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą  
rozprzestrzenianie się aerozoli: Krawędź blokująca uniemożliwia  
przedostawanie się aerozolu na drugą stronę panelu

Typowy panel ochronny ze szkła akrylowego:
Aerozole opływają krawędzie tradycyjnego panelu ze szkła akrylowego
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Wyzwanie: Ponieważ przyłbice oraz maski chirurgiczne nigdy nie są idealnie 

dopasowane do twarzy, podczas oddychania, mówienia, kaszlu lub kichania 

cząsteczki aerozolu wydostają się na boki. Gdy osoby siedzą obok siebie 

i patrzą prosto przed siebie, cząsteczki aerozolu mogą być wyrzucane 

bezpośrednio na boki w kierunku osób siedzących obok. Stosowanie 

takich masek nie zapewnia zatem wystarczającego zabezpieczenia przed 

wyrzucaniem cząstek aerozolu na boki.*

Na zlecenie firmy Trotec, prof. dr Kähler z Instytutu Mechaniki Płynów i 

Aerodynamiki Uniwersytetu Bundeswery w Monachium przeprowadził 

naukową ocenę przeznaczonej dla szkół i urzędów koncepcję ochrony, 

nie wymagającej stosowania masek po zajęciu miejsca siedzącego. Nowa 

koncepcja opiera się na połączeniu zastosowania mobilnych oczyszczaczy 

powietrza i akrylowych paneli ochronnych, wyposażonych w obwodową 

krawędź blokującą.

Prawidłowe wdrożenie środków ochronnych umożliwiłoby ograniczenie 

konieczności stosowania maski FFP2 lub FFP3 tylko w przypadku poruszania 

się. Stosowanie masek podczas zajmowania miejsca siedzącego nie byłoby 

konieczne**. W oparciu o wyniki tych badań, firma Trotec opracowała in-

nowacyjne panele ochronne wykonane ze szkła akrylowego i wyposażone 

w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli. Produko-

wany wyłącznie przez firmę Trotec i objęty ochroną wzorca użytkowego UE 

Panel ochronny wykonany ze szkła akrylowego został specjalnie  
przystosowany do łatwego zastosowania w warunkach szkolnych.

Panel ochronny wystaje poza stół i oddziela od siebie sąsiadujące  
miejsca siedzące.

panel ochronny oddziela dwie, siedzące obok siebie uczennice i poprawia 

ochronę przed bezpośrednim zakażeniem. Dzięki zastosowaniu takich 

paneli ochronnych, osoby zajmujące sąsiadujące miejsca przy biurku lub 

stole są skuteczniej chronione przed kropelkami wyrzucanymi w trakcie 

mówienia, kaszlu lub kichania, niż w przypadku stosowania typowych 

przyłbic twarzowych, masek chirurgicznych lub tkaninowych. 

Obwodowa krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli jest wyko-

nana z wysokiej jakości szkła akrylowego i ogranicza przepływ strumienia 

powietrza. Dzięki temu, wyrzucana przez zarażoną osobę chmura aerozoli 

nie może w swobodny sposób przepływać do sąsiadujących rzędów miejsc 

siedzących ani nie może swobodnie przepływać wokół krawędzi panelu 

ochronnego w kierunku znajdujących się w pobliżu, innych osób. 

Wyniki badań naukowych potwierdzają zalecenie stosowania tej innowacyj-

nej krawędzi blokującej rozprzestrzenianie się aerozoli. Rozwiązanie takie 

jest oferowane wyłącznie przez firmę Trotec. Ponieważ panel ochronny 

wykracza poza obrys stołu, stanowi skuteczną barierę nie tylko w obszarze 

samego stołu, ale także pomiędzy osobami zajmującymi wygodną pozycję 

siedzącą. Mocowanie panelu ochronnego jest szybkie i łatwe dzięki zasto-

sowaniu zacisku metalowego oraz paska samoprzylepnego. Zaokrąglone 

narożniki zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i zapobiegają zranieniom 

rąk dzieci i młodzieży w wyniku zetknięcia z ostrą krawędzią.

Stosowanie masek w miejscu pracy nie jest konieczne! 
Mobilne oczyszczacze powietrza i panele ochronne ze szkła akrylowego z obwodową 
krawędzią blokującą rozprzestrzenianie aerozoli zapewniają skuteczną, uniwersalną 
ochronę.

*  Odnośniki do stron internetowych zawierających wyniki prac prowadzonych przez prof. dr Kählera: "Strömungsanalysen zur SARS-CoV-2 Schutzmaskendebatte" https://bit.ly/3qFYjs6  
oraz "Fundamental protective mechanisms of face masks against droplet infections": https://bit.ly/2UBcDVa

Bezpośredni odnośnik 
do wyników badań  
prof. dr Kählera

WIDEO: Projekt ochronny dla szkół,  
opowiedziany w skrócie przez prof. 
Kählera (Uniwersytet Bundeswehry  
w Monachium)

Szkoły, szkolenia , sale konferencyjne
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Zalecenia naukowe: 
Obwodowa krawędź blokująca rozprzestrzenianie 
się aerozoli zapewnia lepszą ochronę przed  
infekcją na drodze bezpośredniej

A

Datum Name

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)

über 0,5 3 6 30 120 400 1000 2000
bis 3 6 30 120 400 1000 2000 4000
mm ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder
Dritte hat rechtliche Konsequenzen.
(Urhebergesetz 1966-34-50 BGB)

Bearb.

Gepr.
Entstanden aus Zng-Nr: Gewicht:

Stück je Einheit

Kunden-Nr.: F-Nr.:Kunde

Kunden-Art-Nr.:

Werkstoff:

Oberfläche: 2

Änderungen Datum NameStatus

1

4

3

5

Hustenschutz Schulbank
Variante 5-A

27.10.2020 cjanke

A3

Acrylglas XT

Klar

1

M 20000 -286-04
-

Rundung an Profil unten geändert 05.11.2020 jdold

Blatt

1

68
8

1007
72

15

1200

Schaumklebeband
540

19

Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg

Dane techniczne: Porównanie dwóch, przeznaczonych dla szkół paneli ochronnych wyposażonych z obwodową krawędź blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Panel ochronny dla szkół, wersja SMALL Panel ochronny dla szkół, wersja MEDIUM

Numer artykułu 4 311 000 100 4 311 000 105

Wymiary
Długość strefy panelu ochronnego: 800 mm Długość całkowita:  

1000 mm
Długość strefy panelu ochronnego:  

1007 mm
Długość całkowita: 1200 mm

Wysokość: 500 mm Głębokość: 69 mm Wysokość: 688 mm Głębokość: 69 mm

Materiał
Made in Germany - płyta z wysokiej jakości szkła akrylowego RÖHM z obwodową, wyprofilowaną krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli i 

przedłużeniem

Zakres dostawy Panel ochronny, metalowy zacisk, taśma samoprzylepna fabrycznie zamontowana do dolnej ramy

Wersje specjalne Na zamówienie dostępne są również wersje w innych rozmiarach

Wymiary 
Bariery ochronne  
dla szkół

Nadmiarowa długość dla różnych rozmiarów stołów

 2  3

Element przedłużający panelu ochronnego jest 
mocowany do tylnej krawędzi stołu za pomocą 
metalowego zacisku. 

Dodatkowo, do spodniej strony panelu ochron-
nego przymocowana jest taśma samoprzylepna, 
służąca do mocowania panelu do krawędzi stołu.

Mocowanie: Panel ochronny jest zamocowany 
na środku stołu pomiędzy dwoma miejscami 
siedzącymi.

 1

1200 mm

193 mm

68
8 

m
m

69 mm

1007 mm

MEDIUM

1000 mm

200 mm

50
0 

m
m

69 mm

800 mm

SMALL

**  Środki określone przez lokalne zasady higieny zachowują pierwszeństwo stosowania

D
ługość stołu 1300 m

m

MEDIUM 695 mm

MEDIUM 645 mm

 MEDIUM 545 mm

505 mm

555 mm

655 mm

SMALL 495 mm

SMALL 445 mm

 SMALL 345 mm

Szerokość stołu:

Wielkości:

MEDIUM

Ścianka ochronna MEDIUM 1007 mm 193 mm

SMALL

Ścianka ochronna SMALL 800 mm 200 mm

*  Odnośniki do stron internetowych zawierających wyniki prac prowadzonych przez prof. dr Kählera: "Strömungsanalysen zur SARS-CoV-2 Schutzmaskendebatte" https://bit.ly/3qFYjs6  
oraz "Fundamental protective mechanisms of face masks against droplet infections": https://bit.ly/2UBcDVa

Zastrzeżony wzór użytkowy DE: 20 2020 004 837.2  
Wspólnotowy, zastrzeżony wzór użytkowy EU 008182745
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Firma Trotec opracowała specjalny panel ochronną z akrylowego 
szkła, przeznaczony do biur, call center, punktów konsultacyjnych 
i recepcji. Panel ochronny oddziela osoby siedzące naprzeciwko 
siebie lub obok siebie i w połączeniu z zastosowaniem mobilnych 
oczyszczaczy powietrza zwiększa skuteczność ochrony przed 
infekcjami. 

Osoby siedzące naprzeciwko siebie przy tym samym stole lub 
biurku są lepiej chronieni przed bezpośrednimi infekcjami spo-
wodowanymi oddychaniem, rozmową, kaszlem lub kichaniem niż 
w przypadku stosowania samych przyłbic ust/nosa, masek chirur-
gicznych lub masek tkaninowych*. Obiegowa krawędź blokująca 
rozprzestrzenianie się aerozoli uniemożliwia przedostawanie się 
cząstek aerozoli wokół panelu ochronnego w kierunku sąsiadującej 

osoby lub prostoliniową emisję tych cząstek w całym pomieszczeniu.  
Ta krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli jest zalecana 
na podstawie badań naukowych i jest produkowana wyłącznie 
przez firmę Trotec (zarejestrowana jako "Zastrzeżony wzór użytkowy 
UE nr 008182745"). 

Mocowanie panelu ochronnego w pozycji pionowej lub poziomej 
jest szybkie, łatwe i bezpieczne dzięki zastosowaniu dwóch me-
talowych zacisków. Oba należące do zakresu dostawy metalowe 
zaciski mogą być łatwo dopasowanie do typowych grubości blatu i 
zapewniają pewne mocowanie po ich umieszczeniu na obwodowej 
krawędź blokującej rozprzestrzenianie aerozoli.

Zapewnij dodatkową ochronę swoich pracowników przed bezpośrednimi zakażeniami bez konieczności stosowania masek. W połączeniu z zastosowań mobilnych oczysz-
czaczy powietrza, panel ochronny z płyty akrylowej z krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli zapewnia optymalną ochronę osób siedzących naprzeciwko siebie. 
Panel jest także przystosowany do mocowania do stołów lub lad handlowych stosowanych w przypadku działalności związanej z publicznym ruchem osób.

Stołowy panel ochronny z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie aerozoli

*  Środki określone przez lokalne zasady higieny zachowują pierwszeństwo stosowania

Biura
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1158 mm

68
8 

m
m

69 mm

Mocowanie: 

Panel ochronny ze szkła akrylowego jest 
zamocowany do blatu stołu lub biurka za 
pomocą dwóch metalowych zacisków 
śrubowych. 

Oba metalowe zaciski śrubowe są po pro-
stu umieszczane na obwodowej krawędzi 
blokującej rozprzestrzenianie się aerozoli.

Dane techniczne: Przeznaczony do biur panel ochronny z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Panel ochronny do biur

Numer artykułu 4 311 000 110

Wymiary Całkowita długość panelu ochronnego: 1158 mm  /  Wysokość: 688 mm  /  Głębokość: 69 mm

Materiał Made in Germany - płyta z wysokiej jakości szkła akrylowego RÖHM z obwodową, wyprofilowaną krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się 
aerozoli

Zakres dostawy Panel ochronny, dwa metalowe zaciski

Wersje specjalne Na zamówienie dostępne są również wersje w innych rozmiarach

Zalecenia naukowe: 
Obwodowa krawędź blokująca rozprzestrzenianie 
się aerozoli zapewnia lepszą ochronę przed  
infekcją na drodze bezpośredniej

A

Datum Name

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)

über 0,5 3 6 30 120 400 1000 2000
bis 3 6 30 120 400 1000 2000 4000
mm ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder
Dritte hat rechtliche Konsequenzen.
(Urhebergesetz 1966-34-50 BGB)

Bearb.

Gepr.
Entstanden aus Zng-Nr: Gewicht:

Stück je Einheit

Kunden-Nr.: F-Nr.:Kunde

Kunden-Art-Nr.:

Werkstoff:

Oberfläche: 2

Änderungen Datum NameStatus

1

4

3

5

Hustenschutz Schulbank
Variante 5-A

27.10.2020 cjanke

A3

Acrylglas XT

Klar

1

M 20000 -286-04
-

Rundung an Profil unten geändert 05.11.2020 jdold

Blatt

1

68
8

1007
72

15

1200

Schaumklebeband
540

19

Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg

Wymiary Panel ochronny dla biur
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Trotec Sp. z o.o. Sp. k  ·  Ul. Olszynowa 9  ·  Podolszyn Nowy, 05-090 Raszyn Polska
Tel. +48 22 30753-60  ·  Faks +48 22 30753-61
info-pl@trotec.com  ·  www.trotec.pl

Dodatkowe bezpieczeństwo w obszarach recepcji:  
Nakładka na ladę z obwodową krawędzią blokującą  
rozprzestrzenianie się aerozoli

250 mm

995 mm

75
0 

m
m

LARGE

260 mm12
0 

m
m

250 mm

75
0 

m
m

795 mm

MEDIUM

260 mm12
0 

m
m

250 mm

75
0 

m
m

595 mm

SMALL

260 mm12
0 

m
m

Dane techniczne: Nakładka na ladę z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Nakładka na ladę SMALL Nakładka na ladę MEDIUM Nakładka na ladę LARGE

Numer artykułu 4 311 000 150 4 311 000 151 4 311 000 152

Wymiary
Długość całkowita: 595 mm Długość całkowita: 795 mm Długość całkowita: 995 mm

Wysokość: 750 mm Głębokość: 250 mm Wysokość: 750 mm Głębokość: 250 mm Wysokość: 750 mm Głębokość: 250 mm

Materiał Made in Germany - płyta z wysokiej jakości szkła akrylowego RÖHM z obwodową, krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli i nóżkami

Wersje specjalne Na zamówienie dostępne są również wersje w innych rozmiarach

Nasza oferta obejmuje blaty z nóżkami specjalnie przystosowanymi 
do montażu do lady recepcji lub stanowiska informacyjnego. Ściana 
ochronna zapewnia skuteczną ochronę przed zakażeniem zarów-
no dla personelu znajdującego się za ladą, jak i klientów stojących 
przed nią. 

Oczywiście modele te są również wyposażone w krawędź blokującą 
firmy Trotec, zapobiegającą szybkiemu rozprzestrzenianiu się czą-
stek aerozolu. Krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli jest 
zarejestrowana jako "Zastrzeżony wzór użytkowy EU (nr 008182745)" 
i, w połączeniu z zastosowaniem oczyszczaczy powietrza, zapewnia 
znacznie lepszy efekt ochronny niż panele bez krawędzi blokującej. 

Czy jesteś zainteresowany oferowanymi przez naszą firmę panelami ochronnymi z obwodową 
krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli?  
Nasz zespół konsultantów z przyjemnością udzieli wszelkich, szczegółowych informacji:   
Telefon: +48 22 30753-60 · info-pl@trotec.com

Zasada działania: 
Panel ochronny Trotec  z obwodową krawędzią blokującą  rozprzestrzenianie się 
aerozoli  powoduje  zawirowanie  cząstek  aerozolu  i  utrzymanie  ich  w  obszarze 
źródła ich emisji. Dla porównania w przypadku panelu ochronnego bez krawędzi 
blokującej, cząsteczki aerozolu rozprzestrzeniają się bez przeszkód i mogą łatwo 
docierać do osoby znajdującej się naprzeciwko.

Dodatkowa ochrona dzięki zastosowaniu krawędzi blokującej

Zalecenia naukowe: 
Obwodowa krawędź blokująca rozprzestrzenianie 
się aerozoli zapewnia lepszą ochronę przed  
infekcją na drodze bezpośredniej

4  8

Recepcje
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