
Warzywa

Wieloletnie doświadczenie, rozległa wiedza na temat rynku oraz połączenie sił Metazet i FormFlex gwarantują wysoką 

jakość produktu końcowego i sukces Waszych upraw!

Metazet to znana i wiodąca marka w ogrodnictwie  na całym świecie. Oferujemy swoim klientom szeroki wachlarz rozwiązań 

wykorzystywanych we współczesnych gospodarstwach ogrodniczych. Ponadto Metazet projektuje, produkuje  i instaluje 

wysokiej  jakości  niezawodne systemy upraw i zbioru, a także wewnętrzne systemy transportowe.

Formflex rozpoczął swoją działalność w Holandii w latach ’90 ubiegłego wieku. Firma ta jest pionierem upraw na 

podwyższeniach oraz  rynien uprawowych formowanych bezpośrednio w obiekcie odbiorcy.  Nasze nowoczesne, przenośne 

maszyny profilujące są gotowe do pracy na całym świecie. 

Od ponad 20 lat Metazet/Formflex oferuje pełną gamę rozwiązań przydatnych w uprawie warzyw pod osłonami. 

Korzystając z rad hodowców i dostawców pracujemy nad coraz to nowszymi propozycjami, oferując zróżnicowane 

warianty systemu wraz z kompletem zawiesi oraz podpór.
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Elastyczność
Metazet/FormFlex nie zostawia nic przypadkowi. Z własnym zapleczem 

technicznym, działem projektowania, halą produkcyjną oraz środkami transportu 

możemy być tak elastyczni, jak potrzebuje tego klient. Wiemy, jak ważną rolę 

odgrywa w naszej branży czas, dlatego też aby maksymalnie skrócić Państwu 

czas oczekiwania na realizację zlecenia przechowujemy w swoim magazynie 

wiele standardowych wyrobów, które jesteśmy w stanie wysłać w każdej chwili.

Rozwój i projektowanie
Dział projektowania Metazet/Formflex posiada wieloletnie doświadczenie w 

projektowaniu nawet najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Dysponujemy 

nowoczesnym oprogramowaniem do projektowania 2D i 3D.  Dzięki niemu cały 

proces produkcji można nadzorować cyfrowo. Oszczędza to czas i pieniądze 

potrzebne do przygotowywania prototypów.  

Nowe pomysły i aplikacje są stale wdrażane po uprzednim ich przetestowaniu. 

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Rozwiązania dedykowane
Oferta nasza obejmuje pełen wachlarz wyrobów – zarówno tych standardowych, 

jak też w rozmiarach podanych przez klienta.

Cały proces realizacji zamówienia od projektowania po dostawę i montaż odbywa 

się w naszej firmie - pozwala nam to reagować bezpośrednio na życzenia naszych 

odbiorców. Przeróbki istniejących produktów lub unikalny pomysł? To  dla nas 

żaden problem. Jeśli element próbny spełni Twoje oczekiwania, przygotujemy w 

krótkim czasie pełną serię.

Organizacja

Pracownicy
Motywacja, zaangażowanie i odpowiedzialność to kryteria, które są dla nas najważniejsze. Metazet/FormFlex oferuje ciekawe 

wyzwania oraz możliwość rozwijania swojej kariery. 

Rozbudowany park maszynowy, zgromadzona wiedza oraz doświadczenie, a także wykwalifikowani i pełni entuzjazmu 

pracownicy pozwalają nam  zagwarantować naszym odbiorcom jakość i niezawodność wszystkich produktów i usług.
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Wszystkie techniki pod jednym dachem
Rozbudowany i nowoczesny park maszynowy pozwala nam oferować swoim 

klientom szeroki wachlarz usług w zakresie:

• Cięcia laserowego blach  

• Cięcia laserowego rur i profili

• Grawerowania i znakowania

• Spawania

• Toczenia

• Cięcia i gięcia blach 

• Gięcia drutu w technologii CNC

• Gięcia i spęczania rur

• Frezowania

• Wiercenia

• Gwintowania

• I wielu innych

Profilowanie w obiekcie klienta, na całym świecie
Nowoczesne, przenośne maszyny profilujące formują rynny 
bezpośrednio w obiekcie klienta. Ważną zaletą tej metody jest możliwość 
uzyskania rynien o każdej pożądanej długości, składających się z 
jednej części. Wyeliminowano w ten sposób niepotrzebne łączenia.
Nasze mobilne maszyny do profilowania są rozproszone po całym świecie, dzięki 
czemu możemy realizować zlecenia dokładnie tam gdzie potrzebuje tego klient.

Park maszynowy
Wiele z używanych przez nas maszyn i narzędzi zostało specjalnie zbudowanych i 

zaadaptowanych zgodnie ze  specyfiką konkretnych wyrobów, które wykonujemy. 

Dzięki temu oszczędzamy sobie i klientom mnóstwo czasu, gdyż zamawiane 

przez nich elementy możemy produkować seryjnie. 

W ostatnich latach poszerzyliśmy swój park maszynowy o wycinarkę laserową 

CNC, numerycznie sterowaną prasę krawędziową, giętarkę do rur oraz maszynę 

do automatycznego kształtowania i obrabiania końcówek rur. Dzięki tym 

inwestycjom jesteśmy w stanie produkować duże serie wyrobów z jeszcze 

większą precyzją.

Produkcja
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Montaż
Nasza linia montażowa ma elastyczną strukturę, dzięki czemu można ją szybko 

i łatwo przystosować do nowej serii produktów. Ostateczny montaż wszystkich 

wyrobów jest każdorazowo rozważany już na etapie projektowania.  Dzięki temu  

możemy zagwarantować swoim odbiorcom wysoką jakość produktu końcowego, 

a także maksymalnie skrócić czas dostawy.

Dział elektryczny
Nasi inżynierowie elektrycy są bardzo wykwalifikowani i ciągle podążają za 

najnowszymi rozwiązaniami niezależnie od tego, czy montują okablowanie w 

wózku, czy też piszą kompletny program dla systemu logistycznego z napędem 

indukcyjnym. 

Szybki wzrost liczby pojazdów elektrycznych na rynku i stale ulepszane 

technologie w obrębie tego sektora oznaczają, że zawsze musimy być na 

bieżąco. Dlatego też mobilizujemy naszych pracowników do odbywania kursów, 

odwiedzania targów i uzyskiwania certyfikatów.

Jakość i serwis
Marka M-Products stawia sobie za cel zadowolenie klientów. Już na etapie 

planowania realizacji projektu podejmujemy decyzję o rodzaju zastosowanej 

technologii. Dbamy taże  o to, aby proces produkcji przebiegał tak wydajnie jak to 

tylko możliwe. Zastosowanie tych standardów pozwala w maksymalnym stopniu 

zapobiec błędom i marnotrawstwu. 

W czasie produkcji przeprowadzamy szereg kontroli jakości. Dodatkowo wsystkie 

produkty są ponownie dokładnie sprawdzane przed opuszczeniem naszej firmy. 

Wreszcie, z należytą starannością pakowane, a następnie przekazane do wysyłki.   

Montaż i serwis
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Rozwiązanie szyte na miarę
Metazet/FormFlex oferuje szeroki wachlarz rynien do uprawy warzyw. Przy 

ścisłej współpracy z klientem jesteśmy w stanie dostarczyć idealne rozwiązanie 

dla każdego typu uprawy. Wszystkie rynny dostępne są w wielu rozmiarach, 

dzięki czemu stworzymy system spełniający specyficzne potrzeby Twojej 

uprawy.  

Systemy rynien uprawowych

Zalety uprawy w systemach rynnowych
• Pozwalają na uprawę nawet na jałowej ziemi

• Odprowadzaną pożywkę można gromadzić, a następnie ponownie wykorzystać

• Mniejsze zużycie nawozów

• Dozowanie wody dla każdej rośliny jest identyczne

• Optymalna cyrkulacja powietrza w obiekcie

• Lepsze kierowanie wzrostem roślin  

• Zmniejszenie występowania chorób i szkodników

• Wzrost produktywności

• Lepsze warunki dla pracowników, dzięki pracy na odpowiedniej wysokości

Korzyści z użytkowania systemów rynnowych Metazet/Formflex zaowocują  

zwiększoną produktywnością i lepszą jakością produktu końcowego.

Rynna AG/MG

Rynna LG

Rynna IV
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Zawiesia i podpory rynien
Metazet/FormFlex zapewnia pełen wachlarz niezbędnych zawiesi i elementów 

wsporczych do systemów rynnowych. Każdorazowo służymy fachową poradą 

przy podjęciu decyzji o wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania. Wszystkie 

oferowane przez nas materiały pomocnicze są dostępne niemal od ręki, gdyż 

produkujemy je bezpośrednio w naszej fabryce. Bez względu na to który wariant 

wybierzerz, dostarczymy kompletne rozwiązania w maksymalnie krótkim czasie.

Wsparcie uprawy
Metazet/FormFlex zapewnia szereg dodatkowych opcji stanowiących wsparcie 

dla roślin w czasie uprawy. Należą do nich między innymi: podpory łodyg 

pomidora (rynnowe i zakręcające), podwieszka drutu uprawowego, haki i 

podpory rur ogrzewania wegetacyjnego, haczyki do montażu komponentów 

systemu nawadniającego oraz linki i druty uprawowe. Przyczyniają się one do 

zwiększenia produkcji w dwojaki sposób - poprzez minimalizowanie ryzyka 

uszkodzeń roślin oraz zwiększenie wydajności zbiorów dzięki lepszemu 

wyeksponowaniu owoców.   

Odprowadzanie pożywki
System uprawy w rynnach jest w stu procentach zamknięty. Oznacza to, że 

odprowadzana woda jest w całości zbierana i nie wsiąka w ziemię. Zamknięty 

system ułatwia też wykrycie choroby roślin we wczesnym stadium – a ponieważ 

korzenie nie dosięgają odprowadzanej wody – w wielu przypadkach można 

zapobiec jej rozprzestrzenianiu się.  Dostarczane przez Metazet/Formflex 

specjalne zbiorniki wraz z giętkim wężem odpływowym umożliwiają gromadzenie 

i odprowadzanie nadmiaru pożywki do kolektora zbiorczego.

Wyposażenie systemów rynnowych 
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Podstawka KLEM model
Dzięki głębokiemu umiejscowieniu rury w naszych podstawkach, pętle 

grzewcze zyskują stabilne podparcie, zapewniając tym samym równe ułożenie 

torów w całym obiekcie.  Nie ma też konieczności stosowania dodatkowych 

zabezpieczeń, takich jak opaski z wkrętami, co pozwala rurom “pracować” w 

czasie ich podgrzewania i chłodzenia. Brak opasek zwiększy ponadto poziom 

bezpieczeństwa pracy w Państwa obiekcie, gdyż umożliwia płynne poruszanie 

się po rurach grzewczych w czasie prac związanych ze zbiorami lub pielęgnacją 

upraw. 

System długich podstaw 
Metazet ma w swojej ofercie innowacyjny system długich podstawek, które 

stanowią  wsparcie  dla  pętli grzewczych w obrębie całej szerokości nawy.  

System ten zapewnia optymalną trwałość i stabilność torów jezdnych, a także 

bezpieczeństwo w czasie prac pielęgnacyjnych, zbiorów i transportu. Z uwagi 

na wielką  różnorodność systemów upraw, stworzone przez Metazet / Formflex 

rozwiązanie umożliwia dodatkowo połączenie podparcia pętli grzewczych z 

instalacją systemu rynien uprawowych (poprzez wbudowanie w nich wsporników 

do wszystkich standardowych rynien uprawowych).

Systemy na zamówienie
Zarówno jeden, jak i drugi typ podstawki wykonujemy dla rur o średnicach: Ø38, 

Ø42, Ø45, Ø48 oraz Ø51 mm. Rozstaw w osiach pętli grzewczych oraz wysokość 

rur od podłoża ustalane są każdorazowo zgodnie z życzeniem odbiorców.  

Dodatkowo, jesteśmy w stanie wyprodukować i dostarczyć inne wersje 

podstawek, jak choćby model z opaską. W przypadku systemu długich podpór, 

rozmieszczenie wsporników rur jest dowolne i dopasowujemy je na zamówienie 

w naszej fabryce.

Podstawki rur grzewczych
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M-Track
Zaprojektowany przez Metazet/Formflex system transportu wewnętrznego z 

wykorzystaniem toru indukcyjnego. Wózki do zbioru, podczepione do M-tracka 

są automatycznie transportowane po całym obiekcie. Sensor podąża wzdłuż 

umieszczonego w podłożu przewodu indukcyjnego zgodnie z zaprogramowaną 

wcześniej trasą. Jest wiele możliwości konfiguracyjnych dla każdej jednostki 

ciągnącej. Wszelkich ustawień dokonuje się za pomocą panelu sterującego z 

ekranem dotykowym.

Symulacja
Na życzenie jesteśmy w stanie stworzyć symulację M-Track na rysunku Twojej 

szklarni lub obszaru przetwarzania. W projekcie uwzględnić można również 

dowolną istniejącą lub planowaną linię technologiczną. 

Technologia i bezpieczeństwo
M-Track to jednostka ciągnąca o wysokiej mocy. Może być używana zarówno 

w trybie ręcznym, jak i manualnym. Maksymalna prędkość wózka ograniczona 

została ze względów bezpieczeństwa do 10 km/h w przypadku obsługi manualnej 

oraz 3 km/h dla trybu automatycznego. Wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa 

umożliwia zatrzymanie kolejki w przypadku napotkania przeszkody na trasie.

Możliwości
M-Track może być połączony w obrębie obiektu z innymi podsystemami 

logistycznymi, takimi jak choćby systemy załadunku / rozładunku. Jeśli w 

obiekcie zamontowane są automatyczne drzwi, można sterować ich otwieraniem 

i zamykaniem. Jeśli w obiekcie posiadacie Państwo wózki, których specyfika 

pozwala na użycie ich w obrębie naszego systemu, mogą one zostać przez nas 

włączone do systemu.

M-Track
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System transportu łańcuchowego
Jest wewnętrznym systemem transportu, który idealnie sprawdza się w obiektach 

szklarniowych. Kolejki wózków, przyczepione do umieszczonego w podłożu 

łańcucha, podążają z miejsca załadunku do magazynu. System ten jest niezwykle 

przyjazny dla użytkownika i łatwy w utrzymaniu. Zapewnia natychmiastowe, 

znaczne oszczędności w kosztach pracy. Pozwala na elimincję znacznej części 

prac fizycznych podejmowanych przez Ciebie i Twoich pracowników. Jako 

dostawca Metazet/Formflex zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji 

inwestycji - od projektu poprzez jego instalację i adaptację.  Rozwiązanie to może 

być zainstalowane praktycznie w każdym nowym lub istniejącym już obiekcie i 

dostosowane całkowicie do potrzeb i preferencji odbiorcy.

Symulacja
Na życzenie jesteśmy w stanie stworzyć symulację M-Track na rysunku Twojej 

szklarni lub obszaru przetwarzania. W projekcie uwzględnić można również 

dowolną istniejącą lub planowaną linię technologiczną. Dzięki temu wspólnie 

stworzymy idealny układ dla Twojej firmy.

Ustalanie trasy i opcje
Rozwiązanie to jest w pełni zautomatyzowane i zintegrowane z procesem 

produkcyjnym. Wykorzystanie łuków umożliwia swobodne ustalanie trasy nawet 

w przypadku gospodarstw dysponujących szklarnią z łącznikiem, lub kilkoma 

szklarniami i obszarem roboczym pośrodku. Łańcuchowy system transportu  

wewnętrznego  można z powodzeniem zintegrować z istniejącą już jednostką 

sterowania. Ponadto istnieje możliwość użycia posiadanych wózków i włączenia 

ich do systemu. Dostępny jest szeroki zakres zastosowań, o których chętnie z 

Tobą porozmawiamy. 

Łańcuchowy system transportu
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Wózki do zbioru
Wszystkie wózki do zbioru Metazet/FormFlex mogą być wyprodukowane ściśle 

według wskazówek klienta. Oprócz wózków stanowiących integralną część 

naszych systemów transportu wewnętrznego produkujemy również tradycyjne 

typy w wielu wariantach. W przypadku, gdy Twoje produkty zbierane są 

bezpośrednio w kartony lub skrzynki, świetnie sprawdzą się wózki z drewnianą, 

stalową, lub też rolkową platformą. Dodatkowo wszystkie nasze wózki mogą 

być wyposażone w dodatkową półkę górną na puste kartony i skrzynki, podest 

na wagę i wiele innych. Standardowe wykończenie wyrobów to cynkowanie 

oraz malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL. 

Swoim klientom zapewniamy:
- Solidność i trwałość wykonania

- Estetykę wykończenia

- Bezpieczny transport po rurach grzewczych

- Swobodne manewrowanie na betonowych ścieżkach

- Możliwość wykonania projektu wózka pod indywidualne zamówienie

Pozostałe rozwiązania
Metazet/FormFlex oferuje również wózki do przewozu rozsady. Mamy w swojej 

ofercie wiele standardowych rozwiązań, jak choćby Buisrailkar - do łatwego 

transpotu wózków duńskich po rurach grzewczych. Produkujemy także wózki 

do przewozu mat, dzięki którym usprawnić można prace związane ze zmianą 

uprawy. 

Wózki do zbioru
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Metazet/FormFlex ma w swojej ofercie szeroki wachlarz wózków do pielęgnacji 

wysokiej. Dysponujemy optymalnym rozwiązaniem spełniającym specyficzne 

potrzeby Twojej uprawy. 

JBL 
Wózek JBL produkcji Metazet/Formflex to proste w obsłudze urządzenie 

przydatne w pracach pielęgnacyjnych w szklarni, które eliminuje konieczność 

stosowania drogich hydraulicznych platform. Pomysłowa konstrukcja wózka 

zapewnia maksymalną stabilność, umożliwiając jednocześnie regulację 

wysokości w kilka sekund. 

M-Lift
Firma Metazet/Formflex opracowała serię hydraulicznie podnoszonych wózków 

nożycowych, dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Nowatorskie 

rozwiązania wykorzystane w produkcji wózka gwarantują jego jakość i 

niezawodność działania. Maksymalna wysokość podestu roboczego dla 

poszczególnych wersji wynosi odpowiednio 3 m, 4,3 m oraz 5,7 m.

M-Service
To lekki i niezwykle zwrotny wózek hydrauliczny. Przystosowany jest do 

poruszania się zarówno po rurach grzewczych, jak i po betonowych ścieżkach.

W rezultacie jest to oszczędne rozwiązanie do wszelkich prac instalacyjnych. 

M-Service jest również bardzo przydatny w pracach konserwacyjnych w szklarni 

lub przy uprawach.

Prace pielęgnacyjne na szklarni
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Opryskiwacze
Metazet/FormFlex we współpracy z Micothon, opracował bogatą ofertę 

opryskiwaczy szklarniowych. Dobre rezultaty oprysków uzalenione są od wielu 

czynników. Przez wiele lat zgromadziliśmy bogatą wiedzę praktyczną, z której 

mogą teraz czerpać nasi klienci. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania nam 

wszelkich pytań i propozycji dotyczących tej materii. Wszystkie poruszone przez 

Ciebie kwestie zostaną omówione z naszymi specjalistami. Takie działanie jest 

gwarancją spersonalizowanego rozwiązania, co zapewni spełnienie określonych 

potrzeb Twojej uprawy. 

Opryskuj mniej i lepiej
Aby sprostać surowym dyrektywom dotyczącym środowiska i żywności 

niezbędne jest idealne dobranie komponentów i technologii oprysku. 

Jednocześnie każde gospodarstwo i każda uprawa cechują się swoimi 

specyficznymi wymaganiami. Spełniając je zapewnisz sobie uzyskanie 

najlepszego wyniku.

Unikalna technologia Micothon
Dzięki zastosowaniu w naszych maszynach opracowanej przez Micothon 

technologii oprysku wspomaganego powietrzem, można osiągnąć rezultaty 

lepsze o 79% w porównaniu ze standardowymi opryskiwaczami!

Oszczędności
Nieefektywny oprysk to dla gospodarstwa niepotrzebnie poniesione koszty 

na środki ochrony roślin. Skutkuje to również opóźnieniem wzrostu roślin i 

niższą produkcją. Oznacza to  dla Ciebie nawet podwójne koszty! Celem każdej 

inwestycji jest zysk, a praca z najlepszym opryskiwaczem przyniesie Ci pieniądze. 

Zwrot kosztów poniesionych na zakup opryskiwacza możesz uzyskać nawet  w 

ciągu 1 do 2 lat!

Opryskiwacze szklarniowe
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Metazet/FormFlex oferuje szeroki wachlarz manualnie obsługiwanych wózków z 

napędem elektrycznym. Wózki te dzięki kompaktowej konstrukcji oraz niezwykłej 

mobilności sprawdzają się świetnie jako osobisty środek transportu po terenie 

szklarni, czy szkółki.  

Wózki z serii Trike
Seria Trike to elektryczne trójkołowce o różnych mocach i parametrach 

konstrukcyjnych. Moc silnika wynosi odpowiednio 400, 1200 lub 3000 Wat. 

Niezależnie od tego jaki ładunek masz do przewiezienia, z pewnością znajdziesz 

dla siebie odpowiednie rozwiązanie.  

Seria H
H to seria holowników o różnych mocach. Ich kompaktowa konstrukcja sprawia, 

że idealnie sprawdzają się na niewielkich obszarch.

Virto/Virto S
Virto to elektryczny trójkołowiec o oryginalnym deisgnie. Wózek został 

przetestowany i zatwierdzony zgodnie z wymaganiami Europejskich norm.  

Bez względu na to, czy używa się go w mieście, w parku, czy też w pracy – jego 

prowadzenie sprawia każdemu wiele przyjemności! Virto S jest wzmocnioną 

wersją Virto. Dzięki stalowej ramie pokrytej lakierowaną proszkowo powłoką jest 

odporny na trudne warunki atmosferyczne.

Wózki z serii Virto oprócz podstawowej funkcji użytkowej stanowić mogą źródło  

promocji firmy i / lub produktu. Kompaktowa konstrukcja umożliwia dowolne 

kreowanie jego wyglądu poprzez spersonalizowany nadruk, choćby  z logo 

Twojej firmy.

Wózki z napędem elektrycznym
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Systemy podnoszenia i opuszczania
Metazet / FormFlex posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów 

podnoszących. Dysponujemy wiedzą i odpowiednim rozwiązaniem, aby 

wprawić w ruch wszystko, co wymaga podnoszenia w szklarni. Dotyczy to 

nie tylko tradycyjnych  systemów unoszących rury grzewcze, ale także tych 

przystosowanych do lamp, systemów długich podstawek oraz rynen i drutów 

uprawowych. Praktycznie każda szklarnia, stara lub nowa, nadaje się do montażu 

podnośnika. Metazet / FormFlex wraz z systemem dostarcza szczegółowe rysunki 

i instrukcje do prawidłowej jego instalacji. Dzięki temu, jeśli będzie to konieczne,    

możesz zamontować go samodzielnie.

System automatycznego zapylania
Z uwagi na fakt, że wykorzystanie trzmieli do zapylania upraw nie jest możliwe 

lub dozwolone w każdym przypadku, zapylanie przeprowadza się przy użyciu 

tzw. drążków wibracyjnych. Proces ten jest jednak bardzo pracochłonny.  

Metazet / FormFlex opracował nowatorskie rozwiązanie - automatyczny 

system wibracyjny. Wymaga on niewielkich nakładów finansowych, generując 

jednocześnie spore oszczędności w pracy.

Ule
Metazet / FormFlex opracował system pozwalający na kontrolę czasu, w którym 

wykonywane jest zapylanie upraw doświetlanych. W określonym momencie ule 

zostają zamknięte. Po wykonaniu tej czynności trzmiele mogą do nich wrócić, 

ale niemożliwym staje się ich ponowne opuszczenie.

I wiele więcej... 
Ufamy, że ta broszura dała pewne wyobrażenie o tym, co mamy do zaoferowania. 

Ale zapewniamy, że Metazet / FormFlex dostarcza o wiele więcej!

Pozostałe rozwiązania

Rozwijamy się razem Rozwijamy się razem



Dane kontaktowe
Metazet / Formflex
Raba Wyżna 382E
34-721 Raba Wyżna
POLSKA

Tel.: +48 18 269 20 27
E-mail: info@metazet.com.pl

www.metazet.com.pl

Pozostałe oddziały:
• Holandia
• Kanada
• Chiny
• Chorwacja
• Meksyk
• Rosja
• Hiszpania
• Turcja
• USA

www.metazet.com.pl www.formflex.pl


