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„Zaprojektuj i wygraj swoją komfortową kuchnię marzeń” 

1 NAZWA KONKURSU 

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Zaprojektuj i wygraj swoją komfortową kuchnię marzeń” 
(dalej: „Konkurs”). 

2 ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125836, NIP 5213107693, 
kapitał zakładowy 1.235.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator prowadzi serwis 
noweinwestycje.pl oraz morizon.pl i gratka.pl 

3 WSPÓŁORGANIZATOR 

Współorganizatorem Konkursu jest Sklepy Komfort spółka akcyjna, ul. Srebrzyńska 14, 91-074 
Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000267428, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX 
Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 131.900.000,40 zł (wpłacony w 
całości), NIP: 851-29-91-593, adres do korespondencji: ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, zwana 
dalej: „Współorganizatorem”. Współorganizator prowadzi stronę internetową www.komfort.pl i jest 
właścicielem konfiguratora kuchni https://generatorkuchni.komfort.pl/welcome.  

4 CZAS TRWANIA KONKURSU 

Czas trwania konkursu obejmuje okres od 17.03.2023 roku, od godziny opublikowania przez 
Organizatora w serwisie https://noweinwestycje.pl/targi i trwa do 10.04.2023 do godziny 
23:59’59’’. 

5 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU 

about:blank
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1. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej Organizatora 
https://noweinwestycje.pl/targi/konkurs 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski. 
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

6 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z 
wyjątkiem osób wymienionych w § 6 ust. 3 Regulaminu. 

2. Uczestnikiem może być osoba, która łącznie spełnia wszystkie poniżej wskazane 
przesłanki: 

• ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
• zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu; 
• spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do 

Zadania konkursowego; 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub 
Współorganizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli 
Organizatora jak i Współorganizatora, tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i 
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu 
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz pracownik 
tymczasowy świadczący pracę na rzecz Organizatora lub Współorganizatora, jak i osoba 
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie 
umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu. Poprzez wzięcie 
udziału w Konkursie Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad. 

 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator i 
Współorganizator Konkursu informuje, iż Współadministratorami danych osobowych 
ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest Grupa 
Morizon-Gratka Sp. z o.o oraz Sklepy Komfort S.A.  

2. Wspóladministratorzy będę przetwarzali następujące dane osobowe: 

• Uczestnicy: imię i nazwisko, adres email, 
• Laureaci: imię i nazwisko, adres email, adres, na które ma zostać doręczona nagroda, 

ewentualnie inne dane, których podanie wynika z przepisów prawa, a jest niezbędne do 
prawidłowego rozliczenia otrzymanej nagrody, 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte 
jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego 
celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, w przypadku Laureatów doręczenie 
im nagrody, a w przypadku osób składających reklamację udzielenie odpowiedzi na 
zapytanie. Usprawiedliwiony interes Współadministratorów nie jest nadrzędny w stosunku 



do praw i wolności Uczestników. Niezależnie od powyższego Współadministratorzy mogą 
przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami. 

4. Dane Laureatów Konkursu mogą zostać udostępnione kurierom / dostawcom w celu 
doręczenia nagrody, jak również odpowiednim organom podatkowym. 

5. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na 
podstawie tych danych Współadministratorzy nie będą podejmowali decyzji w sposób 
zautomatyzowany. 

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu, z 
zastrzeżeniem tego, iż opublikowane Zgłoszenia konkursowe w serwisie Facebook nie 
będą usuwane przez Współadministratorów, zaś w stosunku do Laureatów dane osobowe 
przetwarzane będą do czasu prawidłowego doręczenia nagrody i rozliczenia podatku, 
a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia. W 
przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych 
roszczeń. 

7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych praw 
można wysłać korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby jednego ze 
Współadministratorów lub na adres email jednego ze Współadministratorów: rodo-
zgloszenia@morizon-gratka.pl  lub odo@komfort.pl. Współadministratorzy zobowiązują się 
do ścisłej współpracy w celu realizacji powyższych praw. 

8. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2,00-193 Warszawa 

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
udziału w Konkursie / otrzymania nagrody. 

 8 ZASADY KONKURSU 

1. Organizator opublikuje warunki konkursu w terminach: 17.03.2023 r – 10.04.2023 r. 
2. Uczestnik, który spełnił przesłanki określone w § 6 Regulaminu wykonuje zadanie 

konkursowe, które polega na realizacji (Zadania) projektu kuchni w konfiguratorze Sklepy 
Komfort S.A. i przesłania go wraz z odpowiedzią na pytanie: „Jaka jest Twoja wymarzona 
komfortowa kuchnia?” poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na 
https://noweinwestycje.pl/targi/konkurs-dla-zalogowanych. 

3. Zgłoszenie nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub 
powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z 
prawem polskim, a także w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne. 

4. Zgłoszenie nie może zwierać oznaczeń marek konkurencyjnych w stosunku do marek 
Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o i KOMFORT jak również treści reklamowych promujących 
inne marki niż Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. i KOMFORT. 

5. Organizator zastrzega, że w przypadku, w którym Zgłoszenie zawiera treści oczywiście 
naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, 
naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, propagujące 
spożywanie alkoholi, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne zostanie 
usunięte z uczestnictwa w Konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 
którzy nie spełnili wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie, prowadzą 
jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia. 

7. W konkursie można brać udział więcej niż jeden raz, przy czym można otrzymać wyłącznie 
jednorazowo Nagrodę główną. Zgłoszenie o takiej samej treści będzie brane pod uwagę 
wyłącznie jednorazowo. 
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8. Organizator i Współorganizator wybierając Laureata Nagrody Głównej weźmie pod uwagę 
wszystkie Zgłoszenia konkursowe, opublikowane przez Czas trwania Konkursu. 

 9 PRAWA AUTORSKIE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi i 
Współorganizatorowi niewyłącznej licencji na pracę konkursową, z prawem do sublicencji, 
na okres pięciu (5) lat od dnia wzięcia udziału w Konkursie, na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej z uwzględnieniem charakteru sieci Internet. 

2. Licencja udzielona zostanie Organizatorowi i Współorganizatorowi na następujących 
polach eksploatacji: 

1. utrwalanie, zwielokrotnienie Zgłoszenia poprzez znaną w dacie zawarcia Umowy 
techniką tradycyjną lub elektroniczną. 

2. rozpowszechnianie, wprowadzanie Zgłoszenia do obrotu w sieci Internet, w tym 
sieci komunikacji indywidualnej (m.in. serwisach internetowych typu 
www.youtube.com, serwisach społecznościowych typu www.facebook.com, 
www.instagram.com, www.pinterest.com), w tym również w formie mailingu oraz 
newsletteru, 

3. oddawanie Zgłoszenia osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego 
korzystania, w szczególności najem, dzierżawę lub przez udzielanie licencji na 
korzystanie ze Zgłoszenia lub ich kopii z ograniczeniami wynikającymi z niniejszej 
licencji, 

4. wykonywania autorskich praw zależnych do Zgłoszenia (w tym opracowań) bez 
zgody lub zezwolenia Uczestnika - wykonawcy. 

3. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia majątkowych praw autorskich do 
Zgłoszenia. 

 10 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU 

1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody główne spośród wszystkich Zgłoszeń jakie wzięły 
udział w Konkursie. 

2. W przypadku przyznawania nagród spośród wszystkich Zgłoszeń Organizator i 
Współorganizator będą oceniali Zgłoszenia z uwzględnieniem kryteriów: kreatywności, 
oryginalności realizacji Zadania jak również zgodności udzielenia odpowiedzi na zadane 
pytanie z tematem Konkursu. 

3. 3 laureatów nagrody głównej zostanie wyłonieni spośród Uczestników, którzy zrealizują 
Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w § 6 Regulaminu. 

4. Laureaci zostaną wyłonieni w następujący sposób i w następujących terminach: 
1. pomiędzy 10.04 .2023r a 24.04.2023 r. – wybranych zostanie 3 (trzech) Laureatów 

nagrody głównej – spośród Zgłoszeń, które zostały opublikowane w terminie od 
momentu opublikowania. 

Wybór Laureatów dokonany zostanie przez czteroosobową komisję konkursową powołaną 
wspólnie przez Organizatora (2 członków komisji konkursowej) oraz Współorganizatora (2 
członków komisji konkursowej). 

2. O wyłonieniu Laureatów Konkursu spośród zgłoszeń zamieszczonych w serwisie 
https://noweinwestycje.pl/targi, poprzez wskazanie imienia i nazwiska lub innego 
pseudonimu, którym posługuje się Laureat.   

 



11 NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano: 

3 x nagrodę główną w postaci: 

Voucherów podarunkowych na dowolnie wybrany zestaw meblowy z asortymentu sieci 
KOMFORT wraz z usługą projektowania, transportu na wskazany adres oraz montażu pod 
wskazanym przez zwycięzcę adresem. 

1. Nagroda nr 1 to wyżej wymienione o wartości całościowej 25 000 brutto (kwota 
obejmuje projekt, meble, transport, montaż). 

2. Nagroda nr 2 to wyżej wymienione o wartości całościowej 15 000 brutto (kwota 
obejmuje projekt, meble, transport, montaż. 

3. Nagroda nr 3 to wyżej wymienione o wartości całościowej 10 000 brutto (kwota 
obejmuje projekt, meble, transport, montaż. 

Zasady realizacji voucherów podarunkowych przez Laureata określone zostaną w odrębnych 
dokumentach; 

(łącznie: „Nagrody”, każda z osobna: „Nagroda”). 

2. Laureat powinien się skontaktować z Urszulą Sypniewską – mail 
urszula.sypniewska@komfort.pl - w celu wyboru sklepu, w którym będzie chciał 
sfinalizować transakcję (sklepy KOMFORT HOME z kuchniami) 

3. Jeżeli nie będzie możliwości wyboru takiego sklepu (za duża odległość itp.) Laureat 
powinien zostać obsłużony zdalnie przez BOK. 

4. Projektant z wybranego sklepu/BOK przeprowadzi konsultację z Laureatem mającą na celu 
wybór kolekcji kuchennej, którą Laureat jest zainteresowany oraz pozna oczekiwania w 
stosunku do wykonywanego projektu. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji projektu, powinien odbyć się pomiar docelowego 
pomieszczenia wykonany przez Montażystę KOMFORT, zlecony przez Projektanta w 
terminie uzgodnionym z Laureatem. 

6. Na podstawie poczynionego pomiaru przez Montażystę KOMFORT, Projektant przystąpi 
do zaprojektowania kuchni uwzględniając uzgodnienia przeprowadzone z Laureatem. (W 
ramach wykonywanego projektu mogą nastąpić maksymalnie 3 bezpłatne modyfikacje 
projektu). 

7. W momencie akceptacji projektu przez Laureata, Projektant na jego podstawie przystępuje 
do złożenia zamówienia na meble oraz umawia montaż. Termin realizacji na meble 
kuchenne wynosi maksymalnie do 40 dni roboczych i jest zależny od wybranej kolekcji 
kuchennej. 

8. Dane pomieszczenie było przygotowane pod montaż (tzn. np. zdemontowane i wyniesione 
stare meble, gotowa podłoga). 

9. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny 
jak również zamiany Nagrody na inną lub inny produkt. Prawo do nagrody nie może być 
przeniesione na rzecz osób trzecich. 

10. Warunkiem otrzymania Nagrody, jest: 
1. skontaktowanie się Laureata z Organizatorem, poprzez wysłanie wiadomości 

prywatnej do Organizatora za pośrednictwem maila wirtualne-targi@morizon-
gratka.pl, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu wraz z 
podaniem poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, kod 
pocztowy), w przypadku konieczności podania innych danych Organizator 
poinformuje o tym fakcie Laureata; 

mailto:urszula.sypniewska@komfort.pl


2. przesłanie na adres e-mail podany przez Organizatora, skanu podpisanego 
formularza (przesłanego Laureatowi przez Organizatora) zawierającego wymagane 
dane, wskazane w lit. b) powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni od wysłania 
wiadomości przez Organizatora, a także doręczenie Organizatorowi formularza w 
oryginale na adres Organizatora. 

11. W przypadku nieskontaktowania się Laureata z Organizatorem zgodnie z ust. 4 lit a) 
powyżej i / albo nie przekazania skanu formularza oraz jego oryginału, zgodnie z ust. 4 lit. 
b) powyżej, Laureat traci prawo do nagrody i Komisja Konkursowa jest uprawniona 
przyznać nagrodę Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce na liście Laureatów. 

12. Laureat traci prawo do Nagrody nieodebranej przez Laureata z przyczyn zawinionych 
przez Laureata, zaś Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

13. Odbiór Nagrody Laureat zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym, czytelnym 
podpisem wskazując jednocześnie datę odbioru. 

14. Oprócz nagród rzeczowych Organizator przyznaje również każdemu z Laureatów nagrodę 
pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. 

15. Organizator informuje, że wartość Nagrody zdobytej w Konkursie stanowi przychód 
Laureata, od którego zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 
10% wartości rynkowej Nagrody. Laureat, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, aby 
Nagroda pieniężna została przez Organizatora zaliczona na poczet podatku dochodowego 
od wygranej. 

16. W terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, Organizator przekaże do 
właściwego urzędu skarbowego płatnika deklarację roczną o zryczałtowanym podatku 
dochodowym PIT-8AR. 

 12 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją 
korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny 

1. Organizatora: Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 
Warszawa lub w drodze wiadomości mailowej na adres: wirtualne-targi@morizon-
gratka.pl 

2. Współorganizatora: Sklepu KOMFORT S.A. ul. Srebrzyńska 14, 91-074 Łódź, lub w 
drodze mailowej na adres marketing@komfort.pl 

2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres 
korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi 
lub reklamacji oraz sposób w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o 
rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa). 

3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia 
Organizatorowi lub Współorganizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie 
poinformowany w wybranej przez Niego formie. 

 13 ZMIANY 

Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje 
to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, 
informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną ̨zamieszczone na stronie internetowej 
Organizatora  i Współorganizatora. 
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Sklepy KOMFORT HOME z kuchniami 

Andrychów, Krakowska 146E HOME 

Białystok, Narodowych Sił Zbrojnych 15B HOME 

Bielany Wrocławskie, Francuska 6 (CH AUCHAN) HOME 

Bolesławiec, Orla 1 HOME 

Bydgoszcz, Jagiellońska 85, tel. (52) 341-70-63 HOME 

Bydgoszcz, Rejewskiego 5b (Obok Decathlon) HOME 

Chełm, Lwowska 105, tel. (82) 562 96 46 Podłogi + kuchnie 

Chojnice, Derdowskiego 8, tel. (52) 397-38-45 HOME 

Gdańsk, Grunwaldzka 272, tel. (58) 554-33-80 HOME 

Gdańsk, Przywidzka 10A  (HOME) HOME 

Gdańsk, Schuberta 102A, tel. 723724824 HOME 

Gorlice, 11 Listopada 33A, tel. 695882779 HOME 

Gorzów Wlkp., Targowa 7 HOME 

Gostyń, Ogrodowa 9 Podłogi + kuchnie 

Jastrzębie - Zdrój, Wł. Jagiełły 5 HOME 

Kalisz, Poznańska 121/131, tel.661903023 HOME 

Kędzierzyn-Koźle, Kozielska 42 Podłogi + kuchnie 

Kielce, Świętokrzyska 20, tel. (41) 368 25 41 HOME 

Koszalin, Połczyńska 32, tel. (94) 346-53-63 Podłogi + kuchnie 

Kraków, Jasnogórska 2 A, 12 636 61 85 HOME 

Kraków, Zakopiańska 62, 12 293 31 46 HOME 

Krosno, Podkarpacka 26, tel. (13) 420-37-40 HOME 

Limanowa, Piłsudskiego 20 HOME 

Lipnik k. Stargardu, Stargardzka 1C (CH S1) HOME 

Lublin, Tomasza Zana 37, tel. (81) 528-05-80 HOME 

Łomża, Zawadzka 27, tel. (86) 218-54-27 HOME 

Łowicz, al. Sienkiewicza 9, tel. (46) 837-69-77 HOME 

Łódź, Św. Teresy 94, tel. (42) 611-52-00 HOME 

Łódź, Włókniarzy 236, tel. (42) 637-21-73 HOME 

Mińsk Mazowiecki, Warszawska 53B HOME 

Nowy Dwór Mazowiecki, Mazowiecka 11 HOME 

Oborniki Śląskie, Golędzinowska 4 HOME 

Olsztyn, Leonharda 5, tel. (89) 533 85 42 HOME 

Ostrów Wlkp., ul. Słowackiego 2a, tel. (62) 738-30-58 Podłogi + kuchnie 

Piotrków Trybunalski, Łódzka 30A tel. 885 982 777 Podłogi + kuchnie 

Płock, Trasa Popiełuszki 4, tel. 695882752 HOME 

Poznań, ul. Sycowska 53 (Komorniki) HOME 



Poznań, ul. Szwajcarska 14 (CH M1) HOME 

Pułtusk, ul. Jana Pawła II 7a HOME 

Radom, Żółkiewskiego 4, tel.661904366 HOME 

Siemiatycze, 11 listopada 50 HOME 

Sieradz, ul. Kolejowa 2 HOME 

Słupsk, Szczecińska 41, tel. (59) 841-78-76 HOME 

Stalowa Wola, Przemysłowa 4, tel. (15) 819 45 45 HOME 

Staszów, ul. Krakowska 47A HOME 

Swadzim, Świętego Antoniego 5 HOME 

Szczecin, Mieszka I 67, tel. (91) 435-89-82, 435-89-83 HOME 

Śrem, Kawcze 3 HOME 

Toruń, Olsztyńska 10 (CH Nowe Bielawy) HOME 

Tychy, Towarowa 2c HOME 

Warszawa, Głębocka 13, tel. 691 350 982 HOME 

Warszawa, Malborska 49 HOME 

Warszawa, Mineralna 3 HOME 

Wolsztyn, ul. Fabryczna 1 HOME 

Zduńska Wola, Getta Żydowskiego 16, (43) 672-21-38 HOME 

Zgorzelec, Jeleniogórska 40, tel. 885995598 Podłogi + kuchnie 

Żagań, Spółdzielcza 2 Podłogi + kuchnie 

 

 


