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S1 TURBO
KOTEL NA POLENA

SP DUAL COMPACT
KOTEL NA POLENA IN PELETE

IN

PREPROSTO 
UDOBNO

SAMODEJNO
DELOVANJE

CO2
NEVTRALNO

PRIZNANJE
KAKOVOSTI

V OHRANJANJU 
OKOLJA

15 - 20 kW 



Podjetje Fröling se že petdeset let ukvarja z učinkovito izrabo lesa 

kot energijskega vira. Ime Fröling danes označuje sodobno 

ogrevalno tehniko na lesno biomaso, naši kotli na polena, 

sekance in pelete uspešno delujejo po vsej Evropi. 

Vsi izdelki so izdelani v lastnih proizvodnih 

obratih v Avstriji in Nemčiji, naša gosto 

prepletena servisna mreža pa 

zagotavlja hitro in učinkovito 

oskrbo strank.

Lesni peleti so sestavljeni iz naravno obdelanega lesa. Žagovina 

in oblanci so stranski produkt v lesno predelovalni industriji in 

se povsem neobdelano zatesnijo in peletirajo. Zaradi visoke 

energetske vrednosti in enostavne možnosti dobave in skladiščenja 

so peleti optimalno gorivo za ogrevalne naprave s popolnoma 

samodejnim delovanjem. Dobava pelet se lahko izvaja tudi s 

cisternami, peleti pa so transportirani neposredno v skladišče.

Gorivo: polena (do 56 cm) in peleti (le pri SP Dual Compact)

Les je domače in okolju prijazno gorivo, ki ga je na voljo v velikih 

količinah, izgoreva CO2 nevtralno in omogoča neodvisnost od 

spreminjajočih cen goriv. Izraba domačega lesa odpira tudi 

številna nova delovna mesta. Zato je les optimalno gorivo iz 

gospodarnega, kot tudi ekološkega vidika. Glede na uporabljen 

les so na voljo različni razredi kakovosti.
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OGREVANJE NA POLENA IN PELETE

Novi kotel na polena S1 Turbo

V tem novem kotlu na polena iz podjetja Fröling so združene vse last-

nosti sodobnega ogrevanja na lesno biomaso. Ventilator prisilnega vle-

ka, ki ga krmili število vrtljajev, skrbi za stalno kakovostno izgorevanje, 

sesanje lesnega plina pa preprečuje vdor dima v prostor tudi pri dolaga-

nju polen. Novi kotel S1 Turbo odlikujejo visoki izkoristki, dolgi intervali 

za dolaganje, nizke emisije in zelo nizka poraba električne energije.

Povsem nanovo razvita zasnova vodenja zraka omogoča pri kotlu na 

polena S1 Turbo samodejno uravnavanje ogrevalnega, primarnega in 

sekundarnega zraka s samo enim nastavljivim pogonom. Zaradi poseb-

nega vodenja ogrevalnega zraka lahko vrata prostora za polnjenje zap-

rete skoraj takoj po vžigu polen. Ogrevanje na polena je tako lahko zelo 

enostavno!

SP Dual compact

Popolna kombinacija dveh sistemov – nov kom-

binirani kotel SP Dual compact

Kotel na polena in pelete SP Dual compact zdru-

žuje dva popolna sistema – v dveh ločenih zgo-

revalnih prostorih izpolnjuje kotel vse zahteve za 

polena in pelete. Visoki izkoristki, izredno udo-

bje, nizke emisije ter stroški energije – vse to so 

odlike kotla SP Dual compact. Poleg tega ima 

nov kotel SP Dual compact vgrajen nov toplotni 

izmenjevalnik, dvig povratka, krmilni sistem in 

skupno dimno cev, ki omogoča uporabo v obeh 

načinih delovanja.

Možnost naknadne  
vgradnje enote za pelete 

 

Za vse uporabnike, ki se trenutno želijo ogrevati 

na polena, ponuja podjetje Fröling fleksibilno 

rešitev za prihodnost: kotel S1 Turbo F s  pri-

robnico za pelete omogoča naknadno vgradnjo 

enote za pelete kadarkoli kasneje. Kotel SP Dual compact zagotavlja pomembne prednosti že pri samem vnosu 

v vašo kurilnico. Njegova kompaktnost bistveno olajša namestitev tudi v ozke prostore. Peletni gorilnik kotla SP 

Dual compact je dobavljen popolnoma izoliran in pripravljen za priklop. Izvedba s samo eno dimno cevjo omo-

goča izredno enostavno naknadno vgradnjo enote za pelete.



Tih ventilator prisilnega vleka, krmiljen s številom vrtljajev za največje udobje pri upravljanju.

Serijski sistem WOS (sistem optimizacije izkoristka) za visoke izkoristke in udobno čiščenje od zunaj.

Velik prostor za polnjenje polmetrskih polen (največ 56 cm) zagotavlja dolge intervale med polnjenji.

Kakovostna izolacija za izredno nizke toplotne izgube.

Odsesavanje lesnega plina preprečuje vdor dima v kurilnico pri dolagaju polen.

Obešalne zaščitne obloge za zaščito notranje strani kotla in daljšo življenjsko dobo.

Zračno hlajena vrata prostora za polnjenje in čiščenje za izredno majhne toplotne izgube.

Posebna avtomatika za vžig z uravnavanim dovajanjem ogrevalnega zraka.

Nastavljivi motor za samodejno krmiljenje ogrevalnega, primarnega in sekundarnega zraka.

Visokotemperaturna šamotna zgorevalna komora (z enostavno možnostjo zamenjave posameznih delov).

Velika vrata za čiščenje za enostavno odstranjevanje pepela in čiščenje od spredaj.
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TEHNOLOGIJA UPLINJANJA LESA – DELOVANJE NA POLENA
Delovanje na pelete –  

kotel SP Dual compact
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Regulacija Lambdatronic S 3200 z inovativno tehniko Bus.

Dvojni sistem loput za največjo protipožarno varnost.

Velika posoda za pelete z dozirnim polžem in zunanjim sesalnim modulom.

Vodno hlajena prirobnica za pelete s padajočo razporeditvijo za varno delovanje.

Kakovosten vodno hlajen peletni gorilnik s premično rešetko za samodejno odstranjevanje pepela in čiščenje.

Praktičen udoben predal za pepel za enostavno izpraznitev brez prahu in dolge intervale za izpraznitev.

Kakovostna izolacija za izredno majhne toplotne izgube.
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NOVOST NA TRGU

DIMNA CEV  

S PREMEROM  

Ø 130 mm

S1 Turbo SP Dual compact
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POPOLNA ENOTA
SP Dual compact

Lastnost:  Velik prostor za polnjenje polmetrskih polen  
 (do 56 cm) z vročimi oblogami

Prednosti:  • udobno polnjenje

 • dolg čas gorenja

 • dolga življenjska doba

Kotel SP Dual compact z močjo 15 ali 20 kW omogoča 
kurjenje polen dolžine do 56 cm. Kljub kompaktni izvedbi 
zagotavlja kotel dolge intervale med nalaganji polen in 
omogoča optimalno delovanje v kombinaciji z ustreznim 
hranilnikom toplote. Obešalne zaščitne obloge (vroče 
obloge) varujejo notranje stene kotla in zagotavljajo dolgo 
življenjsko dobo.

1

Lastnost:  Vodno hlajena prirobnica  
 za pelete s padajočo smerjo.

Prednosti: • varno delovanje

 • možnost naknadne vgradnje enote za pelete

Padajoča izvedba prirobnice za pelete preprečuje padanje 
umazanije iz prostora za polnjenje na zgorevalno rešetko 
enote za pelete.

2

Lastnost:  Visokotemperaturna šamotna  
 zgorevalna komora

Prednosti: • nizke emisije

 • enostavno čiščenje

 • dolga življenjska doba

Vroča zgorevalna cona v zgorevalni komori zagotavlja nizke 
emisije, nova oblika komore pa omogoča posebno enostav-
no čiščenje. Poleg tega nova izvedba zgorevalne komore z 
enostavno zamenljivimi šamotnimi kamni zagotavlja tudi iz-
redno enostavno vzdrževanje.

3

Lastnost:   Avtomatski vžig in vodenje delovanja

Prednosti:  • brez potrebne nadgradnje

 • samodejni preklop med delovanjem na  

    polena in delovanjem na pelete

Vžig polen je mogoč avtomatsko s pomočjo peletnega 
gorilnika. Dva ločena zgorevalna prostora omogočata 
fleksibilen preklop med poleni in peleti. Ko polena pogorijo 
in jih ne doložite v roku določenega časa (0–24 ur), kotel v 
primeru potrebe po toploti samodejno preklopi in nadaljuje 
z ogrevanjem na pelete.

Če odprete vrata prostora za polnjenje in doložite polena, 
se delovanje na pelete prekine in kotel SP Dual compact 
samodejno preklopi znova na delovanje na polena. Vžig 
polen se lahko izvede z žerjavico, ročno ali popolnoma 
samodejno s peletnim gorilnikom.

4

Lastnost:  Vsestranski varnostni koncept

Prednosti: • največja možna varnost pri delovanju

 • največja zanesljivost

Skupaj s preverjeno zaporno loputo gorilnika (5a) in zapor-
no loputo skladišča (5b) sestavlja vpadno cev dvojni sistem 
loput in tako zagotavlja največjo možno protipožarno var-
nost.
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PREPRIČLJIVE PODROBNOSTI
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Lastnost: Edinstveno dovajanje zraka

Prednosti:  • uravnavano dovajanje ogrevalnega zraka

 • optimalni izgorevalni pogoji

To je edinstveno! Pri kotlu SP Dual compact samo en nastavljivi 
motor samodejno uravnava primarni in sekundarni zrak ter tudi 
ogrevalni zrak. V vsaki stopnji kurjenja – od vžiga do konca go-
renja – se tako dovaja točno določena količina zraka in zagota-
vljajo optimalni izgorevalni pogoji. Uravnavan dovod ogrevalne-
ga zraka poleg tega omogoča, da lahko vrata že kratek čas po 
vžigu zaprete. Tako enostavno je lahko kurjenje polen!

Lastnost: Ventilator prisilnega vleka,  
 krmiljen s številom vrtljajev

Prednosti:  • maksimalno udobje delovanja 

 • brezhiben zagon kotla 

 • stalna stabilizacija izgorevanja

Zanesljivost kotla SP Dual compact dodatno optimizira serijsko vgra-
jen ventilator prisilnega vleka. Kotel se lahko tako tudi pri hladnem 
dimniku brez težav zažene. Krmiljenje števila vrtljajev ventilatorja pri-
silnega vleka poleg tega tudi stabilizira izgorevanje med celotnim tra-
janjem gorenja in prilagaja moč glede na potrebe.

Lastnost: Serijski sistem WOS

Prednosti: • še večji izkoristek

 • udobno čiščenje od zunaj

 • prihranek pri gorivu

Udobje brez kompromisov. Serijsko vgrajeni sistem WOS (sis-
tem optimizacije izkoristka) v kotlu SP Dual compact sestavljajo 
posebni turbolatorji, ki so vstavljeni v cevi toplotnega izmenjeval-
nika. Mehanizem z ročico omogoča udobno čiščenje ogrevalnih 
površin od zunaj. Čiste ogrevalne površine vplivajo na višje izko-
ristke in tako na prihranek pri gorivu.

Lastnost: Posebno odsesavanje lesnega plina

Prednosti:  • enostaven vžig

 • brez vdora dima v prostor pri dolaganju polen

 • čista kurilnica

Z vgrajeno loputo kanala lesnega plina je vžig polen sedaj še enostav-
nejši. Pred vžigom loputo ročno zaprete in tako zagotovite boljši vlek 
med postopkom vžiga polen. Ko zaprete vrata prostora za polnjenje, 
se samodejno zapre loputa kanala lesnega plina. Tako je še naprej 
vklopljeno odsesavanje lesnega plina in se preprečuje vdor dima v 
prostor pri dolaganju polen.

Lastnost: Avtomatski vžig 

Prednosti:  • tišje delovanje

 • manjša poraba električne energije

Novo razvit vžigalnik žerjavice je posebej primeren za manj-

še kotlovske moči. Za svoje delovanje ne potrebuje doda-

tnega ventilatorja, zato je vžigalnik žerjavice komaj slišen.

Lastnost: Vodno hlajen peletni gorilnik  
 s samodejno premično rešetko 

Prednosti: • večji izkoristek

 • dolga življenjska doba

 • samodejno odstranjevanje pepela

Vodno hlajen peletni gorilnik je popolno prilagojen na zahteve 
goriva in omogoča izredno visoke izkoristke. Premična rešetka 
zagotavlja samodejno čiščenje in odstranjevanje pepela v velik 
predal za pepel in tako tudi udobno delovanje brez vzdrževanja.

SP Dual compact



RS 4 RS 8Sesalni sistem pelet RS 4/RS 8 Prostostoječi rezervoar

 
Prostostoječi rezervoarji ponujajo prilagodljivo in 
predvsem preprosto možnost skladiščenja pelet. 
Dobavljivi so v 9 različnih velikostih (od 1,5 m x 1, 25 
m do 2,9 m x 2,9 m) z možno kapaciteto skladiščenja 
pelet med 1,6 in 7,4 ton.

Uporaba prostostoječega rezervoarja ima več 
prednosti: enostavna namestitev, neprepustnost za 
prah in po potrebi tudi možnost zunanje postavitve s 
potrebno zaščito pred padavinami in UV-žarki.

Sesalni sistem s polžem

 
Frölingov sesalni sistem s polžem je popolna rešitev 
za pravokotne prostore z odjemom s čelne strani. 
Globok in pravokotni položaj iznosnega polža 
optimalno izkorišča prostornino prostora in zagotavlja 
popolno izpraznitev skladišča.
 
Kombinacija s sesalnim sistemom podjetja Fröling 
poleg tega omogoča tudi prilagodljivo postavitev 
kotla.

Zunanji sesalni modul

Samodejni transport goriva iz skladišča v posodo za pelete izvaja sesalni modul. Ta se vgradi 

na povratni vod na kateri koli položaj.

Polnilne pipe za pelete

Dobava pelet za večja skladišča poteka s cisternami, v skladišče pa se vpihavajo s pomočjo 

kompleta polnilnih pip. Druga pipa služi za odvajanje odvečnega zraka brez prahu.

Sistem Pellet-Maulwurf® - premikajoči krt za pelete

Ta transportni sistem očara z enostavno namestitvijo in optimalno izrabo prostornine skladi-

šča. Sistem Pellet-Maulwurf® sesa pelete od zgoraj navzdol in skrbi za optimalno dovajanje 

goriva v kotel. Pri tem se krt za pelete samodejno premika do vsakega kota skladišča in zago-

tavlja najboljšo možno izpraznitev.

Montažni zalogovnik za pelete  Cube 330 ali 500

Cube 330 ali Cube 500 je optimalna in cenovno ugodna rešitev za manjše potrebe po gorivu. 

Ročno napolnite (npr. s peleti v vrečah) in skladiščite lahko skupaj 330 ali 500 kg pelet. Dovajanje 

pelet do ogrevalnega kotla poteka s sesalno sondo, ki je vključena v obseg dobave.

• enostavna namestitev
• brez potrebnega poševnega dna v skladišču
• večja izraba prostornine skladišča (30 %)
• samodejni preklop med sondami
• samodejno povratno izpiranje
• sistem brez vzdrževanja

NOV sesalni sistem pelet RS 4/RS 8 zagotavlja več 
prostora v skladišču. Zaradi fleksibilne namestitve 
sesalnih sond, ne glede na položaj, lahko kar najbolj 
izkoristite vsako obliko prostora. Praviloma velja: na 1 m2 
mora biti načrtovana ena sesalna sonda.

Izbira 4 ali 8 sesalnih sond sledi samode-
jno v določenih ciklih, krmiljenje pa izvaja 
kotel na pelete sam. Če kljub temu pride 
do nepričakovanih motenj v delovanju 
sesalnih sond, lahko sistem to odpravi 
popolnoma samodejno z obratom v 
dovajanju zraka (povratno izpiranje).

Inteligenti sistem drsnikov skrbi za 
določeno izbiro sond in samodejno 
povratno izpiranje.

Univerzalni sesalni sistem UNO/ECO

SISTEMI ZA DOVAJANJE PELET
SP Dual compact
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Sesalni sistem zmore tudi velike razdalje med skladiščem in kurilnico. Položaj sesalnih sond in preklopne enote 
lahko individualno prilagodite na razmere v skladišču. Preklop med sesalnimi sondami se izvede ročno (Sesalni si-
stem ECO). Posebej za kvadratne prostore pa je na voljo tudi sesalni sistem z enojno sondo (Sesalni sistem UNO).

Peleti-Box Eco

Peleti-Box Uno



Spletno krmiljenje 

froeling-connect.com

Sistemski pogoji:

• ogrevalni kotel Fröling (ustrezna različica programske 

opreme jedrnega modula, s kotlovskim zaslonom na 

dotik (ustrezna različica programske opreme)

• širokopasovni internetni priključek

• internetna povezava ogrevalnega kotla Fröling prek mreže

• končna naprava z možnostjo internetnega dostopa (pametni telefon, 

tablični računalnik, prenosni računalnik) s spletnim brskalnikom

neodvisna  
platforma

upravljanje ogrevalne  
naprave prek spleta

Uporabnik
Inštalater
Servisna služba

individualne
pravice

za dostop

Z novim spletnim krmiljenjem froeling-connect.com lahko Frölingove ogrevalne 
kotle s kotlovskim zaslonom na dotik kadarkoli krmilite od kjerkoli – potrebno 
je le omogočiti mrežno povezavo do kotla. Najpomembnejše vrednosti stanj in 
nastavitve lahko enostavno in udobno poiščete ali spremenite prek internetne 
dostopne točke (osebni računalnik, pametni telefon, tablični računalnik, 
…). Uporabnik lahko poleg tega nastavi tudi sporočila o stanjih delovanja 
kotla in ogrevalnega sistema, o katerih želi biti obveščen prek sporočila 
SMS ali e-sporočila. Z novim sistemom froeling-connect.com lahko lastnik 
ogrevalnega sistema (kotla) omogoči tudi dostop dodatnim uporabnikom, 
npr. oddaljeni dostop za inštalaterja ali serviserja.

S sobnim tipalom FRA, ki je veliko le 8 x 8 cm, lahko najbolj enostavno nastavite ali izberete 
najpomembnejše načine delovanja določenega ogrevalnega kroga. Tipalo FRA je lahko 
priključeno z ali brez sobnega vpliva. Nastavitveni vrtljivi gumb omogoča spreminjanje sobne 
temperature do +/- 3 °C.

Sobno krmilno enoto RBG 3200 Touch odlikuje nov zaslon na dotik. Strukturiran 
meni omogoča posebno enostavno in intuitivno upravljanje sobne krmilne enote. 
17 x 10 cm velika krmilna enota z barvnim zaslonom prikazuje najpomembnejše 
funkcije na enem prikazu in samodejno nastavlja osvetlitev ozadja glede na 
svetlobne razmere. Priklop sobne krmilne enote izvedete z vodili Bus na kotlovsko 
regulacijo.

Dodatna oprema za še več udobja

Sobno tipalo FRA

Sobna krmilna enota RBG 3200 z zaslonom na dotik

Kotlovska regulacija Lambdatronic SP 3200 in zaslon na dotik postavljata podjetje Fröling v prihodnost. Pametno 
upravljanje regulacije omogoča vezavo največ 18 ogrevalnih krogov, do 4 zalogovnike toplote in do 8 bojlerjev 
sanitarne vode. Upravljavska enota zagotavlja pregleden prikaz stanj delovanja. Optimalna struktura menija 
zagotavlja enostavno upravljanje. Najpomembnejše funkcije lahko priročno izberete s simboli na barvnem zaslonu.

• Naprava za upravljanje kotla z zaslonom na dotik (dodatna oprema)

Še več udobja prinaša sobna krmilna enota RBG 3200. Krmiljenje 
ogrevanja poteka udobno iz naslonjala v dnevnem prostoru. 
Na krmilni enoti, velikosti 19 x 8 cm, lahko enostavno poiščete 
vse pomembne vrednosti in sporočila o stanjih ter izvedete vse 
nastavitve s pritiskom na gumb.

Sobna krmilna enota RBG 3200
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SISTEMSKO UDOBJE
S1 Turbo in  

SP Dual Compact

Lastnost: Regulacija Lambdatronic SP 3200

Prednosti:  • natančna regulacija izgorevanja z Lambda širokopasovno sondo

 • Velika in pregledna enota za upravljanje s 7« barvnim zaslonom na dotik

 • Spletno krmiljenje froeling-connect.com za oddaljeni dostop preko mobilnega telefona, računalnika ali tablice
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Sistemska tehnika podjetja Fröling omogoča učinkovito upravljanje z energijo, ki lahko vključuje do 4 hranilnike toplote, 
do 8 bojlerjev in do 18 ogrevalnih krogov. Prav tako lahko izkoristite možnost vezave drugih oblik energijskih virov, na 
primer solarnih naprav.

Lastnost:  Sistemska tehnika za optimalno uporabo energije

Prednosti:  • celostne rešitve za vsako potrebo po toploti

 • sestavni deli, optimalno medsebojno prilagojeni

 • povezava s sončno energijo

Najmanjše razdalje v kurilnici

Najmanjše razdalje SP Dual compact 15 20

A Razdalja od izolacijskih vrat do stene [mm] 800 800

B Razdalja od stranice kotla z enoto za pelete do stene [mm] 500 500

C Razdalja hrbtne strani do stene [mm] 400 400

D Razdalja stranice kotla z ročico za WOS do stene [mm] 200 200

Tehnični podatki za kotel SP Dual compact 15 20

Nazivna moč – delovanje na polena/pelete [kW] 15/15 20/20

Razpon toplotne moči – delovanje na pelete [kW] 4,5-15 4,5-20

Teža – kotel na polena/enota za pelete [kg] 455/190 465/190

Količina vode – kotel na polena/enota za pelete [l] 90/15 90/15

Mere vrat za polnjenje – kotel na polena (širina/višina) [mm] 360/360 360/360

Prostornina prostora za polnjenje – kotel na polena [l] 80 80

Prostornina posode za pelete (samodejno doziranje) [l] 40 40

Tehnični podatki

www.biomasa.si

SISTEMSKO UDOBJE

SP Dual compact Higienski hranilnik toplote H3
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povratka oljni/plinski kotel slojni hranilnik 

toplote
bojler sanitarne  

vode Unicell NT-SS1 Turbo

ventil za 
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pretoka

A

B

D

C

Najmanjše razdalje v kurilnici – kotel S1 Turbo 15 20

A   razdalja – sprednja stran do stene                                                                     [mm] 800 800

B   razdalja – stranica kotla do stene                                                                       [mm] 200 200

C   razdalja – hrbtna stran kotla do stene                                                                [mm] 400 400

D   razdalja – stranica kotla do stene 1)                                                                    [mm] 500 500

1) Pri različici z dodatno tehniko WOS je najmanjša razdalja na tej strani kotla 500 mm. Pri različici brez dodatne tehnike WOS so obvezne naslednje najmanjše razdalje: razdalja B 200 mm in 
razdalja D 500 mm ALI razdalja B 500 mm in razdalja D 200 mm.

Tehnični podatki - kotel S1 Turbo 15 20

Nazivna moč kotla [kW] 15 20

Električni priključek [V/Hz/A] 230V / 50Hz / varovanje 13A

Električna moč [W] 37 42

Teža kotla z izolacijo in regulacijo [kg] 455 465

Mere vrat za polnjenje (širina/višina) [mm] 360 / 360 360 / 360

Prostornina prostora za polnjenje [l] 80 80

ventil za 
uravnavanje 

pretoka

S1 Turbo in  
SP Dual Compact

dvig. temp. 
povratka



Mere kotlov S1 - Turbo SP Dual compact

15 kW in 20 kW 15 kW in 20 kW

L skupna dolžina z ventilatorjem prisilnega vleka [mm] 1080 1080

L1 dolžina kotla na polena [mm] 1000 1000

L2 dolžina enote za pelete [mm] / 895

B skupna širina z ročico za WOS [mm] 785 1100

B(1) širina kotla na polena [mm] 685 685

B2 širina enote za pelete [mm] / 315

H skupna višina kotla [mm] 1235 1335

H1 višina kotla na polena [mm] 1235 1235

H2 višina priključka dimne cevi [mm] 1450 1450

H3 višina priključka predtoka [mm] 1055 1055

H4 višina priključka za izpraznitev [mm] 120 125

H5 višina priključka povratka [mm] 200 130

H6 višina priključka varnostnega toplotnega izmenjevalnika [mm] 1040 1040

H7 višina priključka sesalnega sistema [mm] / 1250

 Premer dimne cevi [mm] 130 130

Biomasa d. o. o., 
Krnica 52, Luče 3334

GSM: 041 383 383 
Tel: 03 838 40 86 
Faks: 03 838 40 87 
E-mail: info@biomasa.si 
Internet: www.biomasa.si

Zastopa in prodaja:

www.biomasa.si
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