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pow. spania narożnik 3-OT 145 x 210

Play

pojemnik na pościel

regulowany zagłówek

Narożnik Play to esencja funkcjonal-
ności i wygody, której oczekujemy 
od dobrze zaprojektowanego me-
bla. Dzięki miękkiemu i szerokiemu 
siedzisku można bez problemów 
zająć komfortową pozycję. Zagłówki 
uchylne pozwalają w zależności od 
preferencji użytkownika regulować 
kąt oparcia dla głowy. Bardzo przy-
datna boczna półeczka (opcjonalna) 
sprawdza się świetnie w roli pod-

ręcznego miejsca na książkę, jak  
i bocznego mini siedziska. Play  
oferuje innowacyjny system rozkła-
dania, dzięki któremu uzyskujemy 
równą, szeroką i jednakowo miękką 
powierzchnię do spania. Podnośnik 
działa tak lekko, że z łatwością moż-
na jedną ręką wysunąć siedzisko. 
Warto również wspomnieć o poręcz-
nym pojemniku na pościel mieszczą-
cym się w otomanie.
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pow. spania sofa 3os. 145 x 190



PlayPlay jest meblem uniwersalnym, do-
skonale sprawdzającym się w każ-
dym pomieszczeniu. Jego oszczęd-

na forma bez problemów wpasuje się 
w większość aranżacji wnętrz, doda-
jąc im świeżości oraz elegancji.
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Passo
Sofa Passo to jeden z najbardziej 
efektownych modeli, spośród nowej 
kolekcji zaprezentowanej na wiosen-
nych targach Ostróda 2010. Kubi-
styczną, zrównoważoną bryłę mebla 

zdobi starannie dobrana włoska skóra 
– California oraz niezwykle dekoracyj-
na tkanina o delikatnym połysku po-
krywająca boczek sofy. Posiada wy-
godny, gruby materac do spania.
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W opcji dostępne są 
wstawki z litego drewna 

na bokach.
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pow. spania narożnik z elem. 3os. 138 x 185
pow. spania sofa 3os. 138 x 185
  

Calmo
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podreczny barek
Calmo to klasyka w niezwykle gu-
stownym i komfortowym wydaniu. 
Składa się z modułów - pojedynczych 
foteli i boków, które konfigurowane 
są w wybrane przez klienta układy. 
Poza niezwykłą wygodą zapewnia 
dodatkowo ergonomiczne rozwią-
zania - takie jak podręczny barek, 
funkcję relaksu (wysuwany podnó-
żek wraz z opuszczanym oparciem), 
oraz możliwość rozłożenia do spania. 
Calmo staje się w ten sposób ucie-
leśnieniem wygórowanych wymagań 
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Calmo

2-E-3        231 x 2821991489585-140
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przykładowe konfiguracje
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użytkowników, oczekujących połą-
czenia w jednym meblu funkcjonal-
ności, komfortu oraz formy, która nie 
zdominuje wnętrza, dopasowując się  
do zastanej aranżacji.
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Calmo

14



15



16



Mello

Charakterystyczny, łagodnie wygięty 
kształt sofy Mello zachęca do po-
południowego odpoczynku. Miękkie, 
kubełkowo wyprofilowane siedzisko 
pozwala zająć najbardziej wygodną 
pozycję. Poza niezwykłym komfortem 
Mello zachwyca subtelną, ciekawą 
formą umożliwiającą kontrastowanie 

kolorów. Sofa szczególnie dobrze 
prezentuje się w dwóch różnych 
odcieniach, z których ciemniejszy 
mocno akcentuje bryłę mebla,  
a jaśniejszy - na siedziskach nada-
je całości lekkości i elegancji. 
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18 pow. spania 130 x 188 regulowane podłokietniki regulowane zagłówki



Yuppie

fotel SET patrz str. 20

Narożnik Yuppie to ciekawa propo-
zycja do mniejszych mieszkań i mło-
dzieżowych pokojów. Pomysłowym 
rozwiązaniem są giętkie zagłówki, 
które w zależności od preferencji 
mogą pozostać złożone, lub roz-
prostowane - stanowiąc wygod-
ne podparcie dla głowy. Podobną 

rolę pełnią mobilne podłokietniki,  
które można odchylić na boki zwięk-
szając powierzchnię spania. Komfort 
odpoczynku w pozycji siedzącej za-
pewniają ponadto specjalne podłuż-
ne poduszki lędźwiowe na rzepach, 
łatwe do usunięcia w przypadku  
rozkładania narożnika do spania.  

Wydłużone siedzisko kryje obszerny 
pojemnik na pościel. Warto wspo-
mnieć też o fotelu SET, posiada-
jącym dokładnie ten sam mecha-
nizm unoszenia oparcia co narożnik 
Yuppie. Co prawda fotel nie jest 
elementem zestawu, ale doskonale 
komponuje się z narożnikiem.
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Set WetSolo
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GapCortina
4 rodzaje podstawy:

trąba

talerz

schody

podst. drewniana

Seria samodzielnych foteli, które 
dzięki niewielkim gabarytom moż-
na dowolnie komponować z inny-
mi meblami wypoczynkowymi. 
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pow. spania 3-OT 140 x 185
pow. spania sofa 2os. 118 x 185
pow. spania sofa 3os. 140 x 185

Bono

Siedziska i oparcia zostały tak za-
projektowane, żeby miękko i kom-
fortowo odpoczywać w pozycji sie-
dzącej. Dzięki użytecznej półeczce * 
umieszczonej z boku oparcia, można 

zawsze pod ręką mieć niezbędne 
drobiazgi, albo filiżankę aromatycz-
nej herbaty. Narożnik Bono posiada 
również funkcję rozkładania do snu. 

Wygodne podparcie dla głowy 
zapewnia regulowany zagłówek *, 
który w razie potrzeby można  
łatwo zdjąć.
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* półka i zagłówek w opcji
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pow. spania sofa 3os. 140 x 185
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Bono
Klasyczna, zrównoważona forma 
Bono dobrze komponuje się zarów-
no we wnętrzach nowoczesnych jak 

i tradycyjnych, wpisując się w trend 
niezobowiązującej elegancji i aranża-
cyjnego umiaru.
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Fino
20215098
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100100-138-160
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Doskonała propozycja dla tych, 
którzy preferują najbardziej komfor-
towe rozwiązania. Bardzo miękkie, 
niezwykle wygodne Fino zapewnia 
naprawdę wyjątkową jakość odpo-

czynku. Warto zwrócić uwagę na 
bogaty w dodatkowe funkcje fotel, 
który poza wysunięciem podnóżka, 
może się również obracać i bujać. 

27pow. spania  sofa 3os. 138 x 185
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pow. spania sofa 3os. 138 x 185
pow. spania sofa 2,5os. 120 x 185
pow. spania 2,5-E-2 120 x 185
pow. spania 3-1D 138 x 185



29

Denver3-1D         296 160215 2,5-E-2      267 x 245195

pow. spania sofa 3os. 138 x 185
pow. spania sofa 2,5os. 120 x 185
pow. spania 2,5-E-2 120 x 185
pow. spania 3-1D 138 x 185

Reprezentacyjny Denver doskonale 
sprawdza się w obszernym salonie. 
Prosty, kubistyczny kształt mebla 
pasuje zarówno do klasycznych jak 
i nowoczesnych wnętrz. Wrażenie robi 

szerokie, wygodne siedzisko i okazała 
bryła mebla. Duży wybór modeli oraz 
ich zróżnicowane wymiary pozwalają 
na łatwość aranżacji i dostosowanie 
do indywidualnych preferencji. 
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CarlosMebel cieszący się od lat niesłab-
nącą popularnością na rynku. Ce-
niony za niezwykłą wygodę, którą 
gwarantują specjalne wkłady wyso-
koelastyczne użyte do wypełnień. 

Siedzisko zostało tak wyprofilowane 
oraz lekko nachylone pod kątem, 
żeby miękko „zapaść” się w Carlosa 
i komfortowo spędzać w nim wolne 
chwile. 

174 210113102

88
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68x683-OT     286 x 205
2-OT     246 x 205

3-E-2      300 x 260
3-E-1      300 x 201 31



pow. spania sofa 3os. 138 x 185
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Najbardziej wszechstronnym meblem serii Re-Lax jest obrotowy  
fotel. Dzięki możliwości wysunięcia podnóżka i łagodnego pochylenia 
oparcia oraz uruchomienia funkcji bujania,  możemy poczuć się w nim  
jak w super wygodnej kołysce. Dostępna jest również funkcja blokady,  
która szybko unieruchamia fotel.
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RelaxRe-Lax

Narożnik i sofa Re-Lax to jedne 
z najchętniej kupowanych modeli 
Gala Collezione. Na pierwszy rzut 
oka nie wyróżnia się niczym szcze-
gólnym - klasyczne kształty, cha-
rakterystyczne pikowane poduchy 
na oparciach. Jednak wystarczy na 
chwilę usiąść, żeby przekonać  się 

jak niezwykle komfortowy jest tenże 
model. Specjalne wysokoplastycz-
ne pianki zapewniają niespotykaną 
wygodę i miękkość. Doskonale wy-
profilowany kształt Re-Laxa pozwa-
la na długie godziny wypoczynku  
w najbardziej ergonomicznej pozycji. 

pow. spania narożnik 138 x 185
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Bibbi 170 62

80

Miękko wygięty kształt szezlonga  
zachęca do chwili samotnego odpo-
czynku.  Bibbi szczególnie dobrze 
prezentuje się w żywych, nasyco-
nych kolorach stanowiąc nietuzinko-
wy element wyposażenia wnętrz.



2-OT             259 2-OT         19790 106

85

pow. spania 2-OT 139 x 205
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Skate

Skate to propozycja dla tych, którzy 
preferują nowoczesny, prosty design. 
Narożnik szczególnie efektownie  
prezentuje się w błyszczących skó-
rach, nadających lekkości i elegan-
cji bryle mebla. Delikatnie pikowane  

siedzisko łączy się ze skośnie na-
chylonymi poduchami oparciowymi.  
Warto też zwrócić uwagę na wy-
kończenie boku charakterystycznym 
łuczkiem z podłokietnikiem, akcentu-
jącym nietuzinkowość Skate. 



Martin to esencja elegancji w po-
łączeniu z funkcjonalnością. Bardzo 
użytecznym dodatkiem jest poręcz-
na półeczka umieszczona w boku 
mebla, która z łatwością pomieści 
ulubione książki czy gazety.
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pow. spania 3os. 150 x 192
pow. spania narożnik 2-1D 145 x 196

Martin
2-1D    1732-1D        25098

90

116

70 x 70

42

244180

Kubistyczne, proste kształty mebla 
oparte na połączeniu prostokątów, 
są przełamane pionowymi przeszy-
ciami przodu oraz pikowaniem sie-
dziska. Dzięki temu Martin nabiera 
męskiego, klubowego charakteru. 

Elegancka pikowana pufka świetnie 
również pełni rolę podnóżka.
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Mollio
100 114 183 213

97

Harmonijny układ warstwowo złożo-
nych poduch zaprasza do komforto-
wego odpoczynku. Proste, poziome 
przeszycia oparcia konsekwentnie 
podkreślają kształt Mollio, zapewnia-
jąc zarazem wygodne podparcie dla 

pleców. Bardziej masywny, solidny 
dół mebla łączy się miękko z lżej-
szą górą tworząc oryginalną formę  
Mollio idealnie pasującą do nowo-
czesnych, niebanalnych wnętrz.
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pow. spania sofa 3os. 138 x 185
pow. spania narożnik 3-E-2 138 x 185
pow. spania narożnik 3-E-1 138 x 185
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Italia
pow. spania sofa 3os. 138 x 185
pow. spania narożnik 3-E-2 138 x 185
pow. spania narożnik 3-E-1 138 x 185

102

96

169 207 3-E-2       280 x 242
3-E-1       280 x 192

117

Szlachetna, prosta i ujmująca ele-
gancją forma Italii jest dedykowa-
na przestronnym pokojom wypo-
czynkowym. Lekkości dodaje jej 
łukowate przeszycie boku i delikatne 
wgłębienie na poduchach. Miękkie 

podłokietniki doskonale sprawdzają 
się również w roli poduszek. Wyso-
kie poduchy oparciowe zapewniają 
optymalną pozycję podczas odpo-
czynku w pozycji siedzącej.



* zagłówki opcjonalne
pow. spania sofa 3os. 138 x 185
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Reggio
* zagłówki opcjonalne
pow. spania sofa 3os. 138 x 185

Reggio to komfortowy zestaw wy-
poczynkowy o lekko klasycznej li-
nii zaznaczonej przez łagodną linię 
łuków siedzisk i podłokietników. 

Niskie podłokietniki pozwalają na 
odpoczynek w pozycji leżącej, nato-
miast mobilne zagłówki * umożliwiają 
dostosowanie wysokości oparcia 

do indywidualnych potrzeb. Reggio 
dzięki neutralnej, eleganckiej formie 
doskonale komponuje się nowocze-
snych jak i tradycyjnych salonach.

45
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Dalia

Charakterystyczny bok Dalii może 
być wykończony dowolną tkaniną, co 
stwarza ciekawe możliwości aranża-
cyjne i pozwala zaakcentować indy-
widualny charakter pomieszczenia.

46

pow. spania  2-OT 120 x 205

Muscat

pow. spania 150 x 200

2-OT          2302-OT    170

84

87 82

90

2302-OT   160

Narożnik Muscat jest szczególnie  
ceniony ze względu na prostą formę  
i stosunkowo niewielkie gabaryty,  
dedykowane małym mieszkaniom. 



47

pow. spania 2-OT 210 x 150  
pow. spania 2-1D 200 x 150

Tecno

pow. spania narożnik 2-OT 150 x 200
pow. spania sofa 1,5 78 x 190
pow. spania sofa 2,5 135 x 190

Yariz

2-OT         2322-OT     1709289

84

2-1D    227 x 170

2-OT    2252-OT   170160 74x51

44

85 83 90 102

84 84

Kolejny z serii niewielkich gabaryto-
wo narożników świetnie sprawdza-
jący się w większości pomieszczeń. 
Warto przyjrzeć się starannie wykoń-
czonemu bokowi mebla, który dzięki 
przeszyciu kontrastową nicią zyskuje 
dodatkowy walor dekoracyjny.

Yariz stwarza duże możliwości aran-
żacyjne dzięki niewielkim gabarytom. 
Charakter mebla podkreśla wyrazi-
ste pikowanie siedzisk oraz drewnia-
ny stelaż za poduchami oparciowy-
mi. Narożnik i sofki rozkładają się do 
spania, zapewniając całkiem sporą 
przestrzeń odpoczynku.



pow. spania sofa 3os. 140 x 195 
pow. spania narożnik 2-1D 140 x 207
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Purio
Bryłę Purio podkreślają dodatkowo 
dekoracyjne przeszycia krawędzi, które 
mogą zostać wykonane kontrastową 
nicią. Stosunkowo niewielkie gabaryty 

mebla pozwalają ustawić go w więk-
szości wnętrz, zapewniając jednocze-
śnie  doskonały komfort odpoczynku. 

1852-1D          245237147102
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Versal

Bello

pow. spania sofa 3os. 120 x 190

85

97

22895

90 93 54x56

45

152 226

pow. spania 
sofa 3os. 110 x 190

80

Mebel doskonale prezentujący się  
w błyszczącej, grubej skórze typu  
bycast. Neoklasycystyczny kształt  
dobrze komponuje się w tradycyj-
nych wnętrzach. Zaokrąglone boki 
nadają Versalowi lekkości i klasycz-
nego charakteru.

Pikowana Sofa Bello, to nowocze-
sność w swobodnym dialogu z kla-
syką. Efektownie pikowane oparcie 
swobodnie nawiązuje do modnego 
ostatnio stylu glamour. Łukowato 
opadające boki zapraszają do kom-
fortowego wypoczynku oraz stano-
wią wygodne podparcie dla rąk.

50
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118 174 222
Ferrinapow. spania 

sofa 3os. 110 x 190
pow. spania 
sofa 3os. 138 x 185

Deco

Harmonijną bryłę Deco z miękko wy-
profilowanymi podłokietnikami obej-
muje dekoracyjny pasek, który może 
być wykonany ze efektownej skóry o 
fakturze „croco”. Poza estetyką wy-
konania Deco oferuje obszerną i wy-
godną powierzchnię do spania wraz 
z pojemnikiem na pościel.

Łagodne kształty sofy Ferrina za-
chęcają do komfortowego odpo-
czynku. Masywnie uformowana 
bryła mebla daje poczucie bezpie-
czeństwa i przytulności. Ciekawym 
rozwiązaniem jest mechanizm pod-
noszenia oparcia sofki - wystarczy  
je lekko nacisnąć, żeby uzyskać 
wysokość pozwalającą wygodnie 
oprzeć głowę. Warto wspomnieć  
o dopracowanych detalach Ferriny – 
ozdobnych, kontrastowych przeszy-
ciach oraz zawijanych bokach mięk-
ko wpasowanych w bryłę mebla. 

51
pow. spania sofa 3os. 155 x 192

86
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Club 78

72

82 138 195

Mebel idealny do nowoczesnych 
mieszkań i gabinetów. Prosta, 
sprawdzona forma Cluba zajmuje 
niewiele przestrzeni, zapraszając do 
chwili odpoczynku.

52

Carlos Martin Versal

elementy dodatkowe

X V IX
42 x 60 x 95

70 x 70 x 41 70 x 70 x 42 60 x 60 x 40

46 x 58 x 110 46 x 44 x 96



Enzo 85
-9

2

92 130 2-OT        270 220

pow. spania narożnik 2-OT 110 x 188

60 x 60 x 40

Narożnik Enzo charakteryzują fan-
tazyjnie wygięte poduchy oparciowe 
oraz podłokietniki. Szerokie siedzi-
sko można przekształcić w wygod-
ną powierzchnię do spania.

53

122 x 68 x 46 - 97TM 50 x 50 x 40 / TD 60 x 60 x 40
Pufa TRXPufa TM / TD

VIII VII
46 x 44 x 106 59 x 60 x 87

poduszki skórzane złożone z kawałków, 
tkaninowe szyte z całości materiału



Vito
54
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Vito 2352-OT 16917090

90

90

pow. spania sofa 2os. 120 x 190
pow. spania narożnik 2-OT  120 x 200

pow. spania sofa 3os. 138 x 185

Salsa 98

90 90 140 200 3-E-2      220 x 270

56

Najbardziej popularny mebel z 
klasycznej oferty Gali. Wyraziste 
przeszycia na oparciach Vito oraz 
fantazyjnie wygięte podłokietniki 
podkreślają tradycyjną formę mebla. 
Dużym atutem jest również funkcja 
spania oraz obszerny pojemnik na 
pościel w otomanie.

Salsa prezentuje się szczególnie 
efektownie w antykowanej, lekko 
cieniowanej skórze podkreślającej 
klasyczny charakter mebla.



Pop

57

3-OT          242 x 180200907575

10
2

pow. spania sofa 3os. 114 x 200

pow. spania narożnik 3-OT 114 x 205

Pop od kilku lat cieszy się niesłab-
nącym zainteresowaniem klientów, 
którzy cenią w nim łatwość rozkła-
dania do spania oraz nietuzinkową 
formę. Pop kształtują łagodne linie 
łuków powtarzające się w linii oparć 
oraz przeszyć. Wygodnym rozwiąza-
niem są podłokietniki na rzepy, które 
można bezproblemowo usunąć po-
większając powierzchnię spania. Do 
kompletu idealnie pasuje fotel POP 
na płozach (wybarwienie drewna, 
według wzornika).
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Cassino

pow. spania sofa 3os. 136 x 190
pow. spania sofa 2os. 106 x 190

15097103 103-153

10
5

3-E-2      272 x 242182

pow. spania narożnik 136 x 190

Rasowy klasyk w pięknym wydaniu. 
Szlachetne marszczenia i przeszycia 
współgrają z łagodnie poprowadzo-
nymi bokami, które są wykończone 
miękkimi wyłogami  pełniącymi rolę 
podłokietników.

Warto zwrócić uwagę na możliwość 
zastosowania drewnianych wstawek 
w bokach (szatoza), które akcentują 
klasyczny charakter mebla i pozwa-
lają dopasować Cassino do zasta-
nej aranżacji wnętrza.  
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Compo

Tosca

pow. spania sofa 3os. 140 x 195
pow. spania narożników 134 x 195

3-OT           244     170    95      95             183

95

     100       105        165             193 3-E-2          270 x 243
3-E-1          270 x 185

10
0

Klasyczny mebel pasujący do tra-
dycyjnie wyposażonych wnętrz.  
Co ważne, Compo posiada również 
funkcję rozkładania do spania.

Falowane przeszycia na oparciach, 
to znak charakterystyczny systemu 
Tosca, który składa się z fotela,  
kanapy, narożnika oraz małej Pufki 
pełniącej również rolę podnóżka.

60

pow. spania sofa 3os. 134 x 190
pow. spania narożnik 120 x 185



Stena

Alia

pow. spania narożnik 112 x 197

    90     85

90

3-E-2          254 x 204 
3-E-1          254 x 160

Harmonijne połączenie tradycyjnej 
formy z delikatnymi marszczeniami  
i przeszyciami oparć, eksponującymi 
szlachetną włoską skórę. Stena to 
esencja klasycznej elegancji.

Klasyczny narożnik, wykończony od 
dołu delikatnym łukiem dodającym  
Alii lekkości i elegancji.
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pow. spania sofa 3os. 140 x 190
pow. spania 3-OT 184 x 118

2423-OT           176               198     94     92

95



3-E-2
2-E-2

3-OT 
2-OT
3-1D
2-1D

 TV

3-E-1

2,5-E-2

- (łączenie brył) widok przedni i boczny
- funkcja rozkładania do snu*
- pojemnik na pościel
- fotel z funkcją rozkładania (relaksu)
- narożnik 3 os. + elem. + 1 os.
- narożnik 2,5 os. + elem. + 2 os.

- narożnik 3 os. + elem. + 2 os.
- narożnik 2 os. + elem. + 2 os.
- narożnik 3 os. z otomaną
- narożnik 2 os. z otomaną
- narożnik 3 os z tzw. przedłużoną jedynką
- narożnik 2 os z tzw. przedłużoną jedynką

Gala Collezione to jeden z największych producentów mebli wypoczynkowych w Polsce zatrudniający prawie 
pół tysiąca pracowników. Firma specjalizuje się w zestawach tapicerowanych wysokogatunkową włoską skórą. 
Produkty Gala Collezione to meble zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami światowego wzornictwa, łączące 
w sobie doskonały efekt wizualny, jak również gwarancję pełnego komfortu i trwałości użytkowania.

· Kolekcja jest dostępna zarówno w skórze jak i w tkaninie
· Wszystkie narożniki posiadają opcje prawo i lewostronne
· Możliwe są przeszycia kontrastową nicią
· Elementy opcjonalne: zagłówki, półki i poduszki dostępne w wybranych systemach mebli

Wzorniki skór, tkanin, kolorów nici oraz drewna dostępne w każdym salonie meblowym posiadającym produkty  
Gala Collezione. Ogólnopolska lista dystrybutorów na stronie www.galameble.com oraz www.noblee.com

Ofer ta niniejsza nie jest ofer tą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywi lnego. Kolor ystyka tapicerk i może odbiegać od prezentowanej na zdjęciach. Producent zastrzega sobie 
prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach nie zmieniając ich ogólnego charak teru. Wymiar y mebl i tapicerowanych są podane z tolerancją 3%.

*Meble wypoczynkowe nie spełniają funkcjonalności łóżek sypialnianych, w związku z tym zaleca się aby wykorzystywać możliwość spania w większości modeli raczej okazjonalnie.

objaśnienia symboli:

Prawidłowa pielęgnacja naturalnej skóry gwarantuje jej żywotność i efektowny wygląd. Dlatego też wspólnie  
z renomowanym ośrodkiem badawczym Lederzentrum opracowaliśmy serię środków, które są dedykowane  
naszym skórzanym meblom wypoczynkowym. Skóra w zależności od rodzaju jest inaczej zabezpieczana i farbowa-
na oraz mniej lub bardziej podatna na eksploatację, dlatego też bardzo istotne jest dobranie odpowiedniego składu 
środka czyszcząco - pielęgnacyjnego. W zależności od użytego materiału tapicerskiego oferujemy 3 różne zestawy 
środków – do skór jednokolorowych, antycznych (dwukolorowych) oraz bycastów i ekoskór. Ich składy zostały 
tak dobrane, żeby ułatwiać usuwanie zanieczyszczeń, oraz konserwować skórę, nadając jej zarazem miękkość 
i elegancki wygląd. Stosowanie środków czyszczących Gala Collezione podtrzymuje warunki gwarancji producenta. 
Jest to jedyny rekomendowany przez nas środek konserwacyjny.
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Fabryka Mebli 
GALA COLLEZIONE

Lisi Ogon 73
86-065 Łochowo

www.galameble.com


