Celltherm modul køle- og fryserum

Du får mere end øjet ser!

CELLTHERM – EN STÆRK PARTNER I MODULRUM

Holger Bialdiga
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I mere end 30 år har navnet CELLTHERM
stået for høj kvalitet inden for køle- og fryserum. Som en af Europas førende producenter er vi kendt for vores mange forskellige og individuelle løsninger skræddersyet
til vores kunders behov.

Alle forretningsprocesser er lagt til rette
med udgangspunkt i den enkelte ordre.
Dette gør os i stand til at opfylde kundernes ønsker om en fleksibel og innovativ
service og altid være tro mod vores motto:
CELLTHERM – du får mere end øjet ser!

Med fokus på dine behov står der et
erfarent og kompetent team indenfor salg
og teknik til din rådighed – igennem hele
projektforløbet fra første skitse til service
efter vellykket levering.

Uanset om det er omkostningsminimerede standardløsninger eller skræddersyede
specialrum, så er vores mål altid total
kundetilfredshed. Til dette formål investerer
vi kontinuerligt i den nyeste produktionsteknologi, produktforbedringer og medarbejderuddannelse, så vores kunder også
fremover vil have tillid til os!

Bart Verhoeven

INDHOLDSFORTEGNELSE
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CELLTHERM – FIRMAET

BELIGGENHED
 Gronau, Westfalen
i Tyskland
GRUNDLAGT
 1981
FABRIKSBYGNINGER
 50.000 m2
PRODUKTIONSAREAL
 14.000 m2
MEDARBEJDERE
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 75 personer

CELLTHERM – DIN PROBLEMKNUSER INDENFOR MODULRUM
Siden begyndelsen af 1982 har CELLTHERM
med beliggenhed i Gronau (Westfalen), Tyskland, produceret isoleringspaneler af PURskum med indskummede excentriske låse og
PUR-isolerede hængslede døre til modulopbyggede køle-, test- og klimarum.
I dag er CELLTHERM, med sine datterselskaber i England og Frankrig, en stærk partner
i mange lande og en af Europas førende
producenter indenfor isoleringspaneler.
Produktion af højkvalitets produkter udgør
grundlaget for vores kontinuerlige succes på
markedet. Vi er kendt for vores innovative
produkter og fleksibilitet i bestræbelserne på
at opfylde kundernes krav.
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MODERNE PRODUKTIONSTEKNOLOGI – FLEKSIBILITET OG K VALITET I FOKUS
Med navnet CELLTHERM forbinder vores
kunder - fra bl.a. engros- og detailhandel,
restauranter, storkøkkener, fødevareindustri, patologi og laboratorieteknologi –
kvalitetsprodukter med høj fleksibilitet og
præcision samt overholdelse af tidsfrister.

Det er vores mål, også i fremtiden, at
imødekomme vores kunders stigende
forventninger, hvorfor vi løbende investerer
i den nyeste produktionsteknologi. Det er
en kendsgerning at vores produkter i dag
bliver produceret på et af de mest avancerede produktionsanlæg for isoleringspaneler i Europa.

Kig ud over produktionshal med den nyeste fremstillingsteknologi

 MODERNE
PRODUKTIONSTEKNOLOGI
 STRØMLINET, FLEKSIBEL
PRODUKTIONSPROCES
 MERE END 30 ÅRS ERFARING

CNC-styret metalpladebearbejdningslinje til skæring, stansning og bukning af plader
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CELLTHERM KVALITET – PRÆCISION PÅ HØJESTE NIVEAU

Integreret RFID system.

”Automatisering, hvor det er muligt og
fleksibilitet, hvor det er nødvendigt”. Dette
motto er grundlæggende for vores arbejde
i alle afdelinger og ud fra denne devise
er det muligt at producere produkter på
højeste kvalitetsniveau. Uanset om kunden

Computerstyret produktionsproces

Vores kunder værdsætter den præcise målfasthed, den høje stabilitet og den utrolige
robusthed på vores modulrum. Den usædvanlige lange levetid af vores produkter er
resultatet af vores høje kvalitetsstandarder.

Fuldautomatisk højtryksdoseringsmaskine til
PUR-skum.

ønsker en standard- eller specialløsning.
Alle arbejdsområder gennemgår kvalitetsstyring, hvad enten den foretages via
en automatisk styringsproces eller ved en
manuel stikprøvekontrol.

Komplet kvalitetskontrol.

Med hensyn til kvalitet gælder det også:
CELLTHERM – du får mere end øjet ser!

- 07 -

CELLTHERM KØLE- OG FRYSERUM
– SKRÆDDERSYET FOR OPTIMAL PLADSUDNYTTELSE

MODULOPBYGGEDE RUM
CELLTHERM modulrum fremstilles i moduler. CELLTHERM modulerne fremstilles i
mål med spring på 17,5 cm i bredden og
længden og 15 cm i højden. Vi fremstiller
også rum på specielle mål.

FREMRAGENDE EXCENTRISKE LÅSE

OPTIMAL PLADSUDNYTTELSE

Alle CELLTHERM paneler er udstyret med
indskummede excentriske låse, som sikrer
en perfekt og tæt montage. Dette låsesystem bruges ikke kun mellem vægpanelerne men naturligvis også for forbindelsen
mellem væg og gulv samt væg- og
loft-spaneler.

På grund af de små spring i modulerne
har vi mulighed for at opfylde næsten alle
behov. Lige fra standardrum med reolsystem
og væghængt aggregat til større modulrumsløsninger efter kundens specifikke
ønsker.

DINE FORDELE:
 NEM MONTAGE
 STABILITET OG FUGETÆTHED
 FORHINDRING AF KULDEBROER OG
GENNEMFRYSNING VED PANELSAMLINGER
 LAVT ENERGIFORBRUG PGA. OVERLEGNE
ISOLATIONSVÆRDIER
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CELLTHERM MODULRUM – LETTE AT MONTERE OG MED GOD HOLDBARHED
FORENKLET MONTAGE MED CELLTHERMS ”PASSER-SYSTEM”
Indskummede excentriske låse garanterer
en nem og hurtig montage af CELLTHERM
modulrum. Ingen problemer med besværlige hjørne- eller midterstolper eller tidskrævende limning eller tilskæring af paneler.

CELLTHERMS ”Passer-System” gør montagen lettere, idet systemet tillader spejlvendt
montage af panelerne, da samtlige paneler
har fer/not på siderne. Herved spares tid og
penge!

NEM OMBYGNING AF MODULRUM

LANG LEVETID

Endnu en fordel ved de excentriske låse er
at man uden problemer kan adskille modulerne. Krogene i vores excentriske låse
er produceret i ét samlet stykke korrosionsbestandigt stål. Det sikrer en problemløs
demontage, genmontage eller udvidelse af
modulrummet. Pga. krogenes styrke er det
endda muligt uden problemer at demontere og samle modulerne mange gange!

Det excentriske låsesystem sikrer en stærk
samling af panelerne. Dette betyder at
rummet har en fremragende stabilitet og
robusthed, hvilket i sidste ende betyder en
lang levetid.

REDUCEREDE ENERGIOMKOSNINGER
Takket være de excentriske låse er panelsamlingerne hermetisk lukkede. Hermed
hører isdannelser, på grund af utætte fuger,
fortiden til. Hertil kommer, at isolationseffekten med excentriske låse er væsentlig
forbedret, sammenlignet med en traditionel panelsamling. Resultatet er en markant
energibesparelse.

Fremragende stabilitet og fugetæthed takket
være de indskummede excentriske låse.

CELLTHERM ”Passer-System”
for hurtig montage

SKILLEVÆGGE MED EXCENTRISKE LÅSE
CELLTHERMs skillevægge er forsynet med
excentriske låse. Uønskede kuldebroer og
isformationer i samlingerne mellem køleog fryserum undgås på denne måde. Det er
endvidere en fordel for brugeren at skillevæggen kan placeres nøjagtigt på centimeter. Herved kan al værdifuld lagerplads
udnyttes optimalt.
CELLTHERM – du får mere end øjet ser!

Skillevægge med valgfri placering med excentriske låse hele vejen rundt
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CELLTHERM PANELET – DET ER DET INDVENDIGE DER TÆLLER
VI ISOLERER DIT ENERGIFORBRUG
Kernen i CELLTHERM panelet er polyuretan
(PUR), som er det bedste isoleringsmateriale
til modulrum. Vi bruger en meget miljøvenlig
vandbaseret PUR-skum, komplet fri for CFC,
HCFC og HFC, som overholder de nyeste
EU-Halon forskrifter. Rumvægten på 40-45
kg/m³ forbedrer den i forvejen overlegne
isoleringsevne. Således minimeres energiudgifterne med garanti.

DEN RETTE ISOLATIONSTYKKELSE TIL ETHVERT FORMÅL
Isolationstykkelse

80 mm

100 mm

120 mm

150 mm

Temperaturområde

+2 til +80°C

-20 til +80°C

-30 til +80°C

Til -45°C

Anvendelsesområde1)

Køl / frys

Kombirum

Fryserum til
-30°C

Fryserum
<-30°C

Brandklasse

Standard PUR-skum: D-s2-,d2

Brandklasse

Special PUR-skum: B-s3-d0 (tilbydes mod merpris, ved forespørgsel)

ROBUSTE OVERFLADER
Som en af de eneste producenter bruger vi
til overfladerne på standard vægpanelerne
galvaniseret stålplade (kunststoflakerede,
hvid blyfri RAL 9002) med en tykkelse på
0,63 mm. Rustfri stål beklædning udføres i
0,8 mm tykke plader, hvilket forbedrer

Galvaniseret
stålplade
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Slebet rustfri
stål

5WL rustfri
stål

stabiliteten og robustheden af modulrummene, mens det også reducerer fx trykskader betragteligt.
Tro overfor mottoet:
CELLTHERM – du får mere end øjet ser!

Facetslebet
rustfri stål

Lærredsmønstret
rustfri stål

Cirkelpoleret
rustfri stål

CELLTHERM GULVE – DEN RIGTIGE LØSNING TIL ETHVERT BEHOV
DET UOPSLIDELIGE - 3 MM RUSTFRI GULV

DET KLASSISKE CELLTHERM
KUNSTSTOF GFK-GULV
Robust og holdbart, billigt og skridsikkert.
Kunststofbelagt GFK-gulv, på vandfast
finerplade med skridsikker overflade.
Vores kunststofgulve har i et bredt udvalg
af sager vist sig at være den uovertrufne
løsning, når omkostninger og fordele gøres
op.

For stærkt udsatte gulve har vi udviklet et
overordentligt robust 3 mm tykt rustfrit
gulv. Dette gulv leverer vi som gulvplade
– eller for anvendelse i miljøer med høj
kondensvandskoncentration – som ”kar”
med ”afdrypningskant” hele vejen rundt.
Indtrængen af fugt i isoleringskernen
undgås ved hjælp af ”afdrypningskanten”,
der går hele vejen rundt og monteres i
forbandt i forhold til gulvpanelerne, samt i
kraft af de fuldlimede rustfri gulvplader.

DET ELEGANTE VALG –
CELLTHERM RUSTFRI STÅL GULVE
Vi tilbyder også et 0,8 mm tykt mønstret
rustfri stål gulv. Den rustfri stålplade er
direkte påskummet på hele overfladen
ovenpå en 9-lags vandfast finerplade. På
denne måde opnår man, sammenlignet
med almindelige spånplader, en uovertruffen punktbelastning. Det forøger holdbarheden på gulvet. For større krav kan dette
gulv leveres med en rustfri stål plade på
1,5 mm.

EN BRED VIFTE AF SPECIALLØSNINGER
Hvad enten det er alu-dørkplade, galvaniseret stål, påsvejset gulv, gulv med hulkehl,
rum uden gulv med u-profiler eller flisebelagt gulv: Når det drejer sig om gulvbelægning kender vi næsten ingen begrænsninger.

MATERIALE

GULVUDFØRELSE

1)

Gulvtype

Belastning1)

Skridsikkerhedsklasse

Kunststofbelagt GFK

200 kg

R 11

Persontrafik
Vogn med gummihjul

Rustfri stål:
- 0.8 mm
- 1.5 mm

200 kg
300 kg

R 11 + R 12
R 11 + R 12

Som ovenfor
Palleløfter (manuelt betjent)

Rustfri stål 3 mm
Plade + kant

400 kg

R11 + R12

Som ovenfor +
elektrisk palleløfter

Anvendelsesområde

Maks. belastning pr. gummihjul med en trædeflade på 4 cm2
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CELLTHERMS HÆNGSLEDE DØRE – MODULRUMMETS VISITKORT
ROBUST OG MODSTANDSDYGTIG
Døren er en af de mest belastede dele af
modulrummet. Derfor har produktionen af
vores hængslede døre topprioritet. Dørpanelet laves af de samme kvalitetsmaterialer som vores paneler. De justerbare stigende dørhængsler, dørtrinnet udført af 1,5
mm rustfri stål, de smidige dørtætningslister
og det næsten uopslidelige jumbogreb giver
tilsammen en dør af en virkelig høj kvalitet.
Det specielle plast som bruges til fremstilling af dørkarmene er velegnet til ekstremt
høje temperaturer og har vist sig som yderst
robust og langtidsholdbart.

HYGIEJNISK PERFEKTION
De hængslede CELLTHERM-døre opfylder
de skrappeste hygiejnekrav. Dørene er
fremstillet uden brug af træ. Gummitætningslisterne er syre- og fedtresistente og
lette at udskifte. De kan uden problemer
rengøres grundigt.
ALSIDIGE OG FLEKSIBLE ANVENDELSESMULIGHEDER
CELLTHERM dørene fås i køle- eller fryserumsudførelse, enten venstre- eller
højrehængte, i mange forskellige dimensioner og overflader. Dørene fremstilles også
på mål i henhold til dine specifikationer.
Dørene fremstilles også som to-fløjede eller
indadgående døre.

RUM OG DØR I ÉT
Hos CELLTHERM får du dine paneler og døre
fra samme producent. Dine fordele: materialer, dimensioner og logistik af paneler
og døre er tilpasset hinanden. CELLTHERM
garanterer en totallevering/-løsning!

LET BETJENING, VEDLIGEHOLDELSESFRI
Vores hængslede døre er nemme at montere. Dørrammen låses sammen med vægpanelerne med excentriske låse. Da hængslerne kan justeres i tre dimensioner kan der
let kompenseres for mindre ujævnheder på
opstillingsgulvet. Med undtagelse af tætningslisten er døren vedligeholdelsesfri.

Hængslede CELLTHERM døre
Dine fordele:
 Robuste og modstandsdygtige
 Perfekt hygiejne
 Alsidig og fleksibel brug
 Let betjening, vedligeholdelsesfri
 Rum og dør i ét
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CELLTHERM DØRE , PORTE OG LUGER – EN VERDEN FOR SIG
HÆNGSLEDE DØRE OG LUGER – EN CELLTHERM SPECIALITET
CELLTHERM luger fremstilles efter samme
princip som de hængslede døre. Hertil fås
det samme brede tilbehørsprogram. Døre
og luger kan selvfølgelig kombineres: en
gennemtestet løsning til fx ligkølerum og
bagerirum.
2-FLØJEDE HÆNGSLEDE DØRE –
DET FULDE PROGRAM
Åbningen på de 2-fløjede døre kan udnyttes
fuldt ud, fordi den ”faste fløj” og ”indgangsfløjen” kan åbnes hver for sig. Også
her tilbydes det fulde tilbehørsprogram.
Vi tilbyder inspektionsruder på mål, diverse afdækninger og dørgreb, tætnings- og
profilsystemer, dørstop og hængsler. Uanset
om det er døre i panel- eller klemkarm eller
indbygget i murværk.
SKYDEDØRE – SIKKER, ROBUST
OG HYGIEJNISK
Hvad angår skydedøre tilbydes også førsteklasses håndværk: Materialer i en høj kvalitet
og med en gennemtænkt konstruktion. Til
hver enkelt opgave har vi en passende løsning klar – sikker, robust og hygiejnisk.
GLASDØRE – ET KLART VALG
Vores brede udvalg af døre rundes af med
”Walk in” og ”Roll in” glasdøre. I kombination med CELLTHERM panelerne og nedstyrtningshylderne får vores kunder den optimale
pakkeløsning, hvor alle dele passer perfekt
sammen.
LEDHEJSEPORTE OG RULLEPORTE
Ledhejse- og rulleporte fra CELLTHERM er en
god dørløsning, når pladsen foran et modulrum er begrænset. Isolerede og lette at
betjene: Ideelle til brug i kølerum.

- 13 -

CELLTHERM TILBEHØR – MANGFOLDIGHED OG HØJ K VALITET
CELLTHERM KØLEAGGREGATER
I stigende grad udstyres vores rum med
plug-in aggregater. Med et omfattende sortiment af væg-, tag- og splitaggregater kan
vi til de fleste sager finde en ideel løsning.
Disse plug-in anlæg er lette at installere og
betjene. Anlæggene er pålidelige og du får
”value-for-money”.
REOLSYSTEMER I ALUMINIUM OG RUSTFRI
STÅL
Reolsystemerne er nøje tilpasset CELLTHERM
modulmålene, så du får maksimal udnyttelse af lagerkapaciteten. Reolprogrammet er
alsidigt og fleksibelt således, at det er muligt
at finde en løsning, der opfylder dine behov.
OPKØRSELSRAMPER TIL ALLE MODULMÅL
Ved hjælp af en opkørselsrampe kan vogne
og rullebure nemt skubbes ind i modulrummet. Også her kan der vælges mellem
forskellige dimensioner, højder og overfladematerialer.
LAMELGARDINER REDUCERER
STRØMFORBRUGET
Lamelgardiner er en enkelt måde at reducere
strømforbruget på især i fryserum. CELLTHERM tilbyder faste og flytbare systemer.
De enkelte lameller kan let udskiftes.
VIPPESTANGSGREB – STABILT OG HOLDBART
Vippestangsgrebet er et populært dørgreb
som alternativ til jumbogrebet. Det kan let
åbnes ved hjælp af albuen uden at man
behøver sætte det fra sig som man bærer på.
INDKØB AF RESERVEDELE – HURTIGT OG
UKOMPLICERET
Vores salgsteam rådgiver dig gerne om
andre produkter fra vores brede sortiment af
tilbehør og reservedele. Som udbyder lægger
vi stor vægt på, at de mest almindelige produkter er til rådighed med kort varsel. Så vi
kan hjælpe vores kunder hurtigt og effektivt i
akutte tilfælde.
CELLTHERM – du får mere end øjet ser!
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Alt tilbehør og alle reservedele
har én ting til fælles: De opfylder
CELLTHERMs høje kvalitetskrav
og har gennemgået omfattede
kvalitetstests.

CELLTHERM PRODUKTER – EKSEMPLER PÅ VORES KOMPETENCER

MODULRUMSLØSNINGER TIL BAGERIER
CELLTHERM er ekspert i specialkøleløsninger
til bagerier. Uanset om det er køle-/fryseraskerum, chokfrysere eller anlæg til konservering eller langtidslagring. Vi leverer hele
programmet til bagerier.
MODULRUM MED GLASDØRE TIL OPFYLDNING BAGFRA
På tankstationer, i kiosker, og i supermarkeder anvendes vores modulrum med glasdørsfronte mere og mere. Optimal præsentation
af produkterne, problemløs opfyldning og
fjernelse af produkterne samt minimalt
energiforbrug er oplagte fordele ved disse
løsninger.
SPECIALLØSNINGER PÅ MÅL
Vi gør det muligt at udnytte den knappe
og dyre lagerplads bedst muligt. Om det er
afdækning af søjler, loftsdragere/-ophæng,
vægbeskyttelse, tunnelopbygning eller skæve
hjørner:
CELLTHERM leverer modulrum til alle
tilfælde.
MASKININDDÆKNING
Mange produktionsprocesser, især i fødevareindustrien, foregår i temperaturkontrollerede miljøer. Hertil leverer CELLTHERM skræddersyet maskininddækning med servicedøre
og inspektionsluger. Fås også med lydisolering.
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CELLTHERM PRODUKTER – EKSEMPLER PÅ VORES KOMPETENCER

VI KLARER OGSÅ STORE OPGAVER
Takket være det modulære design er maksimum størrelsen på vores modulrum næsten
ubegrænset. Bygningselementer såsom skydedøre, vinduer eller glasdøre integreres let.
Altid forberedt fra fabrikken, så det er nemt
at eftermontere. Se ovennævnte billede af et
blomsterkølerum.
MODULRUM TIL PATOLOGI, APOTEK OG
LABORATORIUM
Uanset om det er modulrum med luger,
hængslede døre eller om det er en løsning
med læsning fra siden, så kan vi levere en
løsning. Vores kundetilpassede kapelkølerumsløsninger har på verdensplan vist deres
værd. Lige såvel har vores branche-specifikke
løsninger til apotek, laboratorium, diagnostik-industri samt testrum til industrien vundet
anerkendelse.
EKSKLUSIVE UDFØRELSER
CELLTHERM kan også tilbyde de-luxe løsninger: udsøgte overflader, individuelle lakeringer, de-luxe belysningssystemer er kun et par
eksempler på, hvad vi har til vores kræsne
kunder.
CELLTHERM – STANDARD MODULRUM
Sidst, men ikke mindst, så er vores kvalitets
standard modulrum med utallige kombinationer ofte den ideelle løsning. Med det tilpassede reolsystem og de pålidelige aggregater
udgør det en uovervindelig trio som man
aldrig går fejl af.
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CELLTHERM SERVICE – EFTER DET VELKENDTE JUST IN TIME PRINCIP
KORT LEVERINGSTID
Vi ved, at der til kvalitetsprodukter forventes førsteklasses service. Derfor lægger vi
stor vægt på en pålidelig logistik, leveringstid og en hurtig kundeservice. Korte leveringstider er pga. en strømlinet, moderne
produktion og en sofistikeret lagerlogistik
reglen hos CELLTHERM.

PLANMÆSSIG LEVERING
Vi arbejder med faste speditører, som er
vant til at fragte denne type gods. Vi gør
dagligt vores yderste for at leve op til vores
mål om en problemløs, præcis og skadesfri
levering. Når der en sjælden gang sker skader ved levering strækker vi os langt for at
finde en hurtig og tilfredsstillende løsning
på problemet.

PROFESSIONEL INSTALLATION
Ringen er først sluttet når montagen af
modulrummet er klaret på tilfredsstillende
vis. Vi har i Danmark et landsdækkende
netværk af erfarne modulrumsmontører.
Disse montører er garanter for en fejlfri
montage af dit CELLTHERM rum.

OMFATTENDE EFTERSALGS-SERVICE

Også for vores eftersalgs-service gælder:
CELLTHERM – du får mere end øjet ser!

Levetiden for CELLTHERM modulrum er
lang. Selv efter levering og installering lader
vi dig ikke i stikken. Vi har en bred vifte af
reservedele på lager og ellers så skaffer vi
dem inden for kort tid. Ved reparationer
rådgiver vi gerne og vores montører er dig
behjælpelige i hele Danmark. Vi ved at
en reklamation fra en kunde er en mulighed for en yderligere forbedring af vores
service. Derfor bestræber vi os på at løse
problemerne på en hurtig, enkel og behagelig måde.

- 17 -

CELLTHERMS KNOW-HOW TEAM

VORES SALGSTEAM –
VI ER STÆRKE SAMMEN
Hele vores organisation er centreret omkring vores kunder. I CELLTHERMs administrationsafdeling er det ikke kun én medarbejder, der har kundekontakten. Vi har et
tæt samarbejde med vores datterselskaber
og samarbejdspartnere i udlandet for at

forhindre forsinkelser og misforståelser lige
fra starten. Kompetent rådgivning, hurtig
tilbuds- og ordrebehandling og personligt
præg er de særlige kendetegn for vores
ekspertteam i Tyskland og i udlandet.

DET TYSKE ”KNOW-HOW TEAM”:

DET DANSKE ”TEAM-DÆNCKER”:

Ved forespørgsler venligst kontakt os på tlf: +45 64 81 31 11
eller e-mail: info@daencker.dk. Du kan også læse mere på www.daencker.dk
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CELLTHERMS MANTRA

 VORES MÅL ER AT BEGEJSTRE VORES KUNDER
 VI ER GODE TIL KVALITET
 FLEKSIBILITET ER VORES STYRKE
 VORES OPSKRIFT PÅ SUCCES STARTER MED EN PERSONLIG KUNDESERVICE
 FUNDAMENTET ER VORES TEAM AF ENGAGEREDE MEDARBEJDERE
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CELLTHERM Isolierung GMBH
Coldrooms
Am Buddenbrook 78
D - 48599 Gronau - Epe

CELLTHERM Importør i Danmark
Dæncker Køleinventar ApS
Fynsvej 9
DK - 5400 Bogense

Tel. + 49(0)2565-705 0
Fax. + 49(0)2565-705 64

Tlf. +45 64 81 31 11
Fax. +45 64 81 31 24

www.celltherm.de
info@celltherm.de

www.daencker.dk
info@daencker.dk

Forhandler:

