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Konstantní od roku 1923

Werzalit 

Originál, již více než 90 let 

Prodáno přes 50 milionů stolů 

Odolné proti teplu, stabilní a robustní

Mnoho nadčasových vzorů pro každý vkus 

Snadno udržovatelné povrchy beze spár

Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření 

Vyrobeno ze 100% recyklovatelného materiálu

Tloušťka hran 26, 30 a 35 mm 
Pro použití venku i uvnitř

Classic

Tloušťka hran 21, 29 a 39 mm 
Pro použití uvnitř

Cambium

Tloušťka hran 10 a 12 mm Pro 
použití venku i uvnitř

Carino

Výhody, které přesvědčují

Odolné vůči povětrnostním vlivům, UV záření a teplu
Vzory, které splní každý vkus
Dlouhá životnost, odolné proti lomu i nárazu,  
a navíc nenáročné na údržbu 
Šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné
 5 let záruka

Ø 60 až 120 cm
55 x 55 až 90 x 90 cm
70 x 60 až 120 x 80 cm

Tabulka rozměrů na str. 31 – 32

Výhody, které dělají dojem

Odolné vůči povětrnostním vlivům, UV záření a teplu
Rozmanité dekory, rozměry a tloušťky 
Snadná údržba, odolné proti poškrábání a nárazům 
Nezávadné při kontaktu s potravinami 
5 let záruka

Ø 60 až 100 cm
50 x 50 až 90 x 90 cm
70 x 60 až 160 x 90 cm

Tabulka rozměrů na str. 31 – 32
Zvláštní velikosti na vyžádání

Výhody, které nadchnou

Rozmanité dekory, rozměry a tloušťky
Snadná údržba a odolnost proti poškrábání, s osvědčenou hranou ABS 
Snadná montáž na různé stojany 
Nezávadné při kontaktu s potravinami 
5 let záruka

Ø 60 cm
60 x 60 a 80 x 80 cm
70 x 60 a120 x 70 cm

Tabulka velikostí str. 31 - 32
Zvláštní velikosti na vyžádání

Str. 5 - 10 

Str. 11 - 14

Str. 15 - 18

Informace o záruce naleznete v našich přesných záručních podmínkách

To, co začalo v roce 1923 jako malá společnost na výrobu lepidla, se v průběhu
desetiletí proměnilo v globální značku. Zakladatel společnosti Jakob Friedrich
Werz, inspirovaný spoluprací se společnostmi na zpracování dřeva, přišel s 
nápadem vylepšit přírodní materiál, dřevo, a učinit ho všestrannějším: Lisoval 
štěpky s klihem. Neustále zdokonaloval procesy a receptury, dokud se mu v po-
lovině 50. let nepodařilo vyvinout revoluční proces - to byla chvíle, kdy na svět 
přišel Werzalit.

Werzalit je patentovaná, extrémně odolná směs materiálů s konzistentní jednot-
nou strukturou, která je navíc biologicky rozložitelná. Jeho všestrannost, bezpro-
blémové opracovávání a dlouhá trvanlivost udělaly z Werzalitu ideální materiál na 
bázi dřeva. Od té doby byl okruh použití Werzalitu neustále optimalizován a rozši-
řován. Ať už jde o obklady fasád, o krytiny pro terasy, o parapety nebo o venkovní 
nábytek - materiál Werzalit se mnohokrát osvědčil.

Velkým plusem materiálu Werzalit je kromě pozoruhodné stability tvaru, barvy a 
kvality téměř neomezený výběr dekorativních povrchů, ať už jde o barvu, struk-
turu nebo individuální design. Ve středu našich zájmů je využívání obnovitelných 
zdrojů a možná recyklace. Všechny naše výrobky lze snadno recyklovat. 

Werzalit kombinuje vysokou funkčnost s ekologickými aspekty a emocemi a 
dělá to již více než 90 let.

O r i g i n á l  s  v í ce
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stůl je 
jeviště
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Ať už v gastronomii, na vlastní zahradě nebo v salonku při něja-
ké akci - stůl je vždy středem pozornosti. Deska stolu musí odolat 
nejnáročnějším výzvám, jako je teplo, žár z nedopalku, nárazy nebo 
chemické látky, a musí být nezávadná při kontaktu s potravinami. 
Řada Classic z materiálu Werzalit spojuje tyto vlastnosti s atrak-
tivním designem a nadčasovou elegancí. Klasické dekory imitující 
vzhled kamenů či dřeva, nebo v decentních barevných tónech lze 
objednat také s kovovým nebo mosazným lemováním a vytvářejí 
příjemnou atmosféru ve venkovním nebo vnitřním prostoru.

Výhody, které přesvědčují

Odolné vůči povětrnostním vlivům, UV záření a teplu
Vzory, které splní každý vkus
Dlouhá životnost, odolné proti lomu i nárazu, a navíc nenáročné na údržbu 
Šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné
 5 let záruka

Detail v původní velikosti

Tloušťka hran 26, 30 a 35 mm 
Pro použití venku i uvnitř

Classic

 Detail

Ø 60 až 120 cm
55 x 55 až 90 x 90 cm
70 x 60 až 120 x 80 cm

Tabulka rozměrů str. 31 – 32

Naše tvary hran najdete na stra
ná

ch
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Informace o záruce naleznete v našich přesných záručních podmínkách



Dekory
Dodací lhůta 5 dnů

bílá

palisade bílá

ponderosa bílá palisade šedá

concretecolorado

pine

kentucky

sienna

kbana červená

marmor biancoblack

 
ponderosa šedá

arizona dub antik

wenge

alu

montpellier

 
ex works
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Uni collection

Wood Collection

Stone Collection

Všechny barvy / dekory uvedené v brožuře se mohou z důvodů tisku lišit od původních tónů.
Rádi Vám poskytneme ručně vyrobený originální vzorek.

 
carrara



maracaiboboston marmor almeria

bounty

virginia

antracit

ořech

city

findus alabama

tempera stříbrnáindiana travertin

catalan

kbana taupe

marmor marquinadub kansas

buková prkna

marmor de genes

dub nabílený

rezavě hnědá

tmavě šedá

blanchas červená

findus šedá

puntinella

stratos blanchas modrápalisade dřevo

marmor sicílie
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Wood Collection

Uni Collection

Stone Collection

Všechny barvy / dekory uvedené v brožuře se mohou z důvodů tisku lišit od původních tónů.
Rádi Vám poskytneme ručně vyrobený originální vzorek.

Dekory
Dodací lhůta 15 dnů
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Univerzálnost řady Carino-line od společnosti Werzalit a materiál 
HPL jsou osvědčené po mnoho let. Stejně jako všechny stolové desky 
od společnosti Werzalit, také Carino zaujme svou šetrností k životní-
mu prostředí a extrémní odolností. Zároveň jsou desky těžko hořlavé 
a snadno se o ně pečuje. 
Desky stolu jsou navíc při kontaktu s potravinami hygienicky nezá-
vadné. Upevňovací systém Werzalit umožňuje snadnou instalaci na 
všechny standardní stojany (podstavce). Různé kombinace těchto 
vlastností umožňují použití stolových desek téměř ve všech oblastech.

Tloušťka hran 10 a 12 mm 
Pro použití venku i uvnitř

Carino

 Detail

Výhody, které dělají dojem

Odolné vůči povětrnostním vlivům, UV záření a teplu
Rozmanité dekory, rozměry a tloušťky 
Snadná údržba, odolné proti poškrábání a nárazům 
Nezávadné při kontaktu s potravinami 
5 let záruka

Ø 60 až 100 cm
60 x 60 až 90 x 90 cm
70 x 60 až 160 x 90 cm

Tabulka rozměrů str. 31 – 32
Speciální rozměry na vyžádání

Naše tvary hran
 n

ajdete na stranách
 3
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Detail v původní velikosti

Originální velikost

Tloušťka 10 mm, 12 mm

3 tvary hran

* Standard
** Dodatečné náklady 3%

zaoblený         zkosený* šikmý**

Informace o záruce naleznete v našich přesných záručních podmínkách



dub nabílenýponderosa bílá ex works

carrara

palisade šedá

wenge
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findus šedá
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anthrazit
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colorado

alu

findus
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bílá

dub antik

kbana červená

montpellier

travertin
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Uni Collection

Wood Collection

Všechny barvy / dekory uvedené v brožuře se mohou z důvodů tisku lišit od původních tónů.
Rádi Vám poskytneme ručně vyrobený originální vzorek.

Dekory
Dodací lhůta 15 dnů

Stone Collection
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Základní materiál všech stolních desek Werzalit pochází z udrži-
telně spravovaných lesů. Růst stromů umožňuje pod kůrou scho-
vané růstové pletivo - Kambium. Společnost Werzalit se inspirova-
la přírodou a vyvinula řadu Cambium určenou pro vnitřní prostory 
hotelů, barů a restaurací. Řada přesvědčí téměř nekonečnou kom-
binací dekorů, rozměrů a způsobů montáže na všechny běžné 
stojany. Řada Cambium očaruje svými variačními možnostmi v 
každém interiéru.

Detail v původní velikosti

Tloušťka hran 21, 29 a 39 mm
vnitřní

Cambium

 Detail

Výhody, které nadchnou

Rozmanité dekory, rozměry a tloušťky
Snadná údržba a odolnost proti poškrábání, s osvědčenou hranou ABS 
Snadná montáž na různé stojany 
Nezávadné při kontaktu s potravinami 
5 let záruka

Ø 60 cm
60 x 60 a 80 x 80 cm
70 x 60 a120 x 70 cm

Tabulka rozměrů str. 31 - 32 
Zvláštní velikosti na vyžádání

Informace o záruce naleznete v našich přesných záručních podmínkách

Tloušťka 21 mm, 29 mm, 39 mm



white

brügge černá

bonn dub halifax přírodní

kolín dub halifax tobac

düsseldorf tmavě šedá

dortmund taupe

courtrai béžová
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Classic Collection

Fenix Collection

Synchro Collection

Všechny barvy / dekory uvedené v brožuře se mohou z důvodů tisku lišit od původních tónů.
Rádi Vám poskytneme ručně vyrobený originální vzorek.

Dekory
Dodací lhůta 20 dnů



Stůl 
je společnost

19 20
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Život se stal mobilním. Tomu se přizpůsobují i stoly od společnosti Werzalit. Kombinace s 
řešením „IPAN IPAN“ umožňuje bezdrátové, indukční nabíjení odpovídajících smartpho-
nů. Nabíjecí stanice „IPAN IPAN“ je bez přechodů integrována do desky stolu. Jednodu-
še umístěte během povzbuzujícího šálku kávy nebo příjemného rozhovoru smartphone 
s funkcí indukčního nabíjení na nabíjecí symbol a zařízení se nabije. Toto je pohostinnost 
a služba dobré gastronomie, která drží krok s dobou. Zeptejte se nás na další možnosti. 
Rádi Vám poradíme.

Bezdrátová nabíječka ve stole

Indukční revoluce

Stůl 
je inovace

Nekonečné možnosti pro Vaše nápady

INDIVIDUAL Collection

Stůj je komunikace. Zve nás ke konverzaci a zároveň je předmětem rozhovoru, zejména díky svému 
nápadnému, individuálnímu designu - ať už jako reklamní médium na veletrzích a akcích nebo jako 
osobní známka v oblasti stravování. Všechno je možné. Desky stolu jsou navrženy podle Vašich představ 
a přání. Je to tak snadné: Vyberte tvar, definujte rozměry, přidejte údaje o Vašem motivu a zadejte počet 
kusů. Vyrobit lze i jednotlivé kusy. Stoly obdržíte v ověřené kvalitě společnosti Werzalit a v dohodnutém 
termínu. Rádi Vám poradíme!

Příprava dat

40 mm dodatečný okraj na ořez

Minimální rozlišení 300 dpi

Formáty souborů: PDF/X-1a (2001) V.1.3, TIFF, EPS

Odstraňte ořezové značky, další informace a pokyny 

Udejte vektory pro všechna písma

Tiskové šablony jako Indesign, Illustrator a jako PDF ke stažení:

www.werzalit.com/individual

Skladem velikosti

Ø 60 cm

Ø 70 cm

Ø 80 cm

Ø 90 cm

60 x 60 cm

70 x 70 cm

80 x 80 cm

120 x 80 cm

Logo

Ilu
st

ra
tiv

ní obrázek

Jedno  nabi t í  vyd
rží až čtyři dny.

Baterie 
až 8 dní

Naše tvary hran najdete na stra
ná
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Nerovnoměrné podlahy a povrchy - zejména na terasách, na zahradě nebo v pou-
ličních kavárnách - jsou často velmi nepříjemné. Werzalit nabízí řešení s „Contact 
X4“. Díky jednoduchému, ale účinnému mechanismu se stojan stolu přizpůsobí 
téměř jakékoli podkladové ploše. Otravné viklání nebo pracné vyvažování stability 
je díky našemu řešení minulostí. Postačí jednoduchý tlak na desku stolu a systém 
stojanu snadno kompenzuje téměř všechny nerovnosti až do 20 mm. „Contact X4“ 
je k dispozici v různých verzích. Objednejte si k Vašemu stolu rovnou i chytrý stojan.

Stabilita na všech úrovních

Inteligentní stojany

Spontánnost a flexibilita jsou výrazem naší doby. Variabilní řešení stolu „Comartible“ 
s tím počítá. Ať už ve dvou, třech, čtyřech nebo s celou rodinou - díky flexibilnímu 
výsuvnému systému Werzalit je u jednoho stolu prostor pro všechny. Inteligentní 
konstrukce stolu umožňuje roztažení, i když je stůl již přikryt. „Compartible“ se do-
konale přizpůsobí každé situaci ve venkovním a vnitřním prostoru a inspiruje svým 
jedinečným designem a osvědčenou kvalitou Werzalit.

Flexibilita jednoduše domyšlená dál

Variabilní rozměry 
znovu definovány

2 velikosti

Min. jakýkoli rozměr plynule 
od   150 - 200 x 95 cm 
Max. jakýkoli rozměr plynule 
od  220 - 300 x 95 cm

vhodné pro venkovní i vnitřní použití
.

venkovní
a

vnitřní

ve spol
up

rá

ci s
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Stoličky se staly skutečným poutačem uvnitř i venku. Nemohou chybět v žádném gastro-
nomickém podniku a jsou také velmi populární v soukromí. Sedací nábytek společnosti 
Werzalit se vyznačuje designem, pohodlím a spolehlivou kvalitou. Jsou vyrobeny ze ste-
jného odolného, robustního a trvanlivého materiálu jako osvědčené stolové desky. Kolekce 
stoliček stylově doplňuje sortiment a umožňuje vkusné kombinace.

Pod naší značkou nábytku SM-France nabízíme velký výběr stojanů (stolových podnoží), které 
lze snadno a bez problémů kombinovat s celou řadou stolových desek. Stojany jsou k dispozici 
v různých provedeních a materiálech, jako je nerezová ocel/ocel, litina nebo hliník a dokonale 
doplní vzhled Vašeho stolu. Ať už jedna, dvě nebo čtyři nohy, se sklopným systémem nebo bez, 
pro vnitřní i venkovní použití - Werzalit má to správné řešení pro každé přání. Vysoká kvalita 
zaručuje spolehlivé použití v komerčních a exkluzivních soukromých prostorách.

www.sm-france.com

Funkčnost a dokonalost formy

Stoličky, které nadchnou
Rozmanitost pro individuální vkus

Stojany pro stoly, které přesvědčují  

Stolička

Provedení

Ø 40 cm 1,8 kg

bílá
černá
buk

Nakonfigurujte si  svůj individuální stů
l s přibližně 60 rámy stolu a bezpočtem

 d
ek

or
ů.

60

od naší značk
y 

ná
by

tku
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Stoly a sety 
které inspirují

Naši designéři vytvořili ty nejkrásnější stolové sety ze sortimentu společnosti 
Werzalit a SM France. Sada se skládá ze stolu a až šesti židlí - vše vyrobené 
v odolné kvalitě společnosti Werzalit. Desky a stojany stolů i sedací nábytek 
lze kombinovat a vytvořit si tak vlastní stůl. Vaše výhoda: Se sadou dostanete 
vše pohromadě, vše se k sobě hodí, zjednodušuje to dodání a vše je hned na 
místě snadno naaranžováno. Ušetříte čas a peníze!

Bistro
Stolová deska 
Ø 60 cm
s mosazným kroužkem
Dekor
marmor de genes

Stojan stolu
Bistro 3 černá

Židle
2 x židle Paris
bambus moka

Bistro 2
Stolová deska 
70 cm x 70 cm
Dekor
marmor de genes

Stojan stolu
Bistro 4 černá

Židle
2 x židle Paris
bambus moka

Aktuální sady na  
werzalit.com

€380

Platí  pouze v sad
ě m

ísto ceny 488, -

€380

Platí  pouze v sad
ě m

ísto ceny 485,- 
€

.

€580

Platí  pouze v sad
ě m

ísto ceny 730,- 
€

.

€155

Platí  pouze v sad
ě m

ísto ceny 190,- 
€

.

€280

Platí  pouze v sad
ě m

ísto ceny 352,- 
€

.

€345

V y b e r t e  s i  z
e

 3
 různých odstí

n
ů

€372

Platí  pouze v sad
ě m

ísto ceny 465,- 
€

.

Outdoor Rock
Stolová deska 
70 cm x 70 cm
Dekor
kentucky

Stojan stolu
contact X4 deluxe stříbrná

Židle
2 x křeslo palerme taupe

Seaside
Stolová deska 
70 cm x 70 cm
Dekor
palisade bílá

Stojan stolu
avangard aluminium

Hi Tech
Stolová deska 
70 cm x 70 cm
Dekor
Kentucky + bezdrátové nabíjení

Stojan stolu
contact X4 deluxe černá

Indoor Classic
Stolová deska 
70 cm x 70 cm
Dekor
brügge, bonn nebo düsseldorf

Stojan stolu
penta černá

Bistro Macaron
Stolová deska 
80  x 80 cm
s mosazným rámem
Dekor
Macaron

Stojan stolu
Bistro 4 černá

od naší značk
y 

ná
by

tkuVše
chny desky a noh

y jsou k dispozici sam
os

ta
tn

ě.
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Servis

Vyfrézované drážky*

Chráněný upevňovací systém s předem vyfrézovanými drážkami na spodní straně stolové desky 
lze také objednat za doplatek. Umožňuje montáž stolové desky bez vrtání na všechny komerčně 
dostupné stojany.

Systém Eco-Fix*

Metodou EcoFix můžete upevnit všechny rámy v drážkách pouze šrouby. 
Není třeba žádné další vrtání. Systém Eco-Fix se dodává pouze pro stolové desky Carino 10 mm.

Šroubové spojení s vložkami

Všechny stolové desky mohou být za doplatek dodávány pro snadnou montáž s kovovými vložkami 
se závitem. Pro přesnou polohu vložek je nutný nákres stojanu stolu a stolové desky s polohou 
montážních otvorů.

Upevňovací systémy Ozdobné kroužky a rámy

Celou řadu dekorů lze doplnit a zaoblit ozdobnými kroužky. 
Kromě stylového optického zdůraznění designu nabízí tato obruba také 
dodatečnou ochranu okrajů stolu. Okrasné kroužky jsou k dispozici pro 
kulaté stolní desky s průměrem 60 až 70 cm ve světlém chromu nebo 
klasické mosazi. 

K dispozici pro následující tvary stolů

Péče - tipy
Výrobky Werzalit jsou vyrobeny z extrémně odolného, trvanlivého a nespočetněkrát osvědčeného 
materiálu. Jsou navrženy tak, aby byly odolné proti nárazům, teplu a UV záření. Dali jsme dohro-
mady několik jednoduchých tipů pro péči, abyste si produkty Werzalit mohli užít
co nejdéle:

Povrchy Werzalit nemusí být natřeny.
K čištění jednoduše použijte vodu s trochou mycího prostředku. Čisticí prostředky na bázi alkoholu 
jsou na čištění také vhodné.
Vyhněte se abrazivním přípravkům. Povrchy by ztratily lesk.
Stoly skladujte tak, aby stolová deska byla v šikmé poloze nebo tak, aby byla vrchní stranou nahoru, 
aby nedošlo k hromadění dešťové vody na spodní straně desky (má okraj zadržující vodu).  
Budou-li Vaše stoly vystaveny trvale silnému slunečnímu záření, volte zásadně světlé vzory.

Kontaktujte nás pro více informací!

Ø 60 cm
Ø 70 cm

60 x 60 cm
70 x 70 cm

* Vyfrézované drážky a Systém Eco-Fix se dodávají pouze pro stolové desky Carino.

362 mm

372 m
m523 m

m

274 m
m424 m

m
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Přehled všech produktů

Classic Cambium

Stolička

Carino

Rozměry RozměryTloušťka TloušťkaTvar TvarProfil hrany Profil hranyHmotnost Hmotnost 
desky 12 mm

Všechny informace jsou přibližné. Podrobnosti viz ceník. Chyby vyhrazeny. * pouze se sbírkou Synchro

Ø 60 cm

Ø 70 cm

Ø 80 cm

Ø 90 cm

Ø 100 cm

Ø 105 cm

Ø 120 cm

26 mm

26 mm

26 mm

26 mm

26 mm

35 mm

35 mm

4,2 kg

5,5 kg

7,2 kg

8,7 kg

10,8 kg

14,0 kg

16,0 kg

70 x 60 cm

80 x 60 cm

100 x 60 cm

110 x 70 cm

120 x 80 cm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

6,9 kg

8,0 kg

10,4 kg

12,3 kg

15,5 kg

55 x 55 cm

70 x 70 cm

80 x 80 cm

90 x 90 cm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

5,7 kg

8,4 kg

11,0 kg

13,6 kg

Ø 60 cm

Ø 70 cm

Ø 80 cm

Ø 90 cm

10 -12 mm

10 -12 mm

10 -12 mm

10 -12 mm

4,7 kg

6,5 kg

8,4 kg

10,6 kg

Ø 60 cm 21 / 29 / 39 mm 4,7 kg

60 x 60 cm

65 x 65 cm*

70 x 70 cm

80 x 80 cm

21 / 29 / 39 mm 

21 / 29 / 39 mm 

21 / 29 / 39 mm

21 / 29 / 39 mm

6,0 kg

7,0 kg

8,2 kg

10,7 kg

70 x 60 cm

120 x 70 cm

Other dimensions on request

Další rozměry na vyžádání

21 / 29 / 39 mm 

21 / 29 / 39 mm

7,0 kg

14 kg

60 x 60 cm

70 x 70 cm

80 x 80 cm

90 x 90 cm

10 -12 mm

10 -12 mm

10 -12 mm

10 -12 mm

5,9 kg

8,3 kg

10,8 kg

13,5 kg

70 x 60 cm

100 x 60 cm

110 x 70 cm

120 x 80 cm

140 x 70 cm

140 x 80 cm

160 x 80 cm

160 x 90 cm

10 -12 mm

10 -12 mm

10 -12 mm

10 -12 mm

10 -12 mm

10 -12 mm

10 -12 mm

10 -12 mm

7 kg

9,9 kg

12,8 kg

16 kg

16,3 kg

18,6 kg

21,3 kg

23,9 kg

Ø 40 cm 26 mm 1,8 kg

Rozměry

Rozměry

Tloušťka

Tloušťka

Tvar

Tvar

Profil hrany 

Profil hrany

Hmotnost 
desky 21 mm

Hmotnost
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Stůl 
je inspirace

Nepochybně je funkčnost, design, barvy a 
stabilita tím, co tvoří stůl. Stůl je ale přece 
mnohem víc. Je to symbol komunikace, po-
spolitosti a inspirace - vlastního života. Stůl 
je jevištěm pro skvělou kuchyni, první rande 
nebo společenské večery. Je to centrální 
místo - ať už v restauraci, na vlastní zahradě 
nebo na akci. Společnost Werzalit to pocho-
pila, a proto nabízí téměř neomezenou škálu 
dekorů, barev a rozměrů, kombinovanou s 
ekologickými aspekty s optimální funkčností. 
Stůl na celý život!

Odpovědný za obsah: Werzalit Deutschland GmbH / Grafika: Aberjung GmbH / Text: Jan Schäfer Komunikace
Fotografie: shutterstock.com, adobe akcie, SM-France, IPANIPAN, Norock, X-Pand / Tisk: Oberdruck / © Werzalit 2019 - všechna práva vyhrazena.
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Okenní parapety | Terasy | Fasády | Balkony | Venkovní nábytek

WERZALIT Deutschland GmbH 
Gronauer Straße 70  |  DE-71720 Oberstenfeld 
T. +49 (0) 70 62/50-0  |  F. +49 (0) 70 62/50-208

info@werzalit.com 

www.werzalit.com

WERZALIT SAS
Avenue des Bois Deroules  |  F-17308 Rochefort sur Mer 

T. +33 (0) 5 46 82 15 40
commercial@sm-france.fr

www.sm-france.fr


