
SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH
akumulatorownie, magazyny substancji chemicznych,

hale produkcyjne i magazynowe wyposażone w promienniki gazowe



PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GAZÓW

I ICH WPŁYW NA LOKALIZACJĘ DETEKTORÓW



CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH GAZÓW
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Lp. Nazwa gazu Wzór Gęstość względna DGW GGW NDS NDSCh

- - - [powietrze = 1] [% obj.] [% obj.] [mg/m3] [mg/m3]

1 Wodór H2 0,07 4,0 77,0 - -

2 Metan CH4 0,55 4,4 17,0 - -

3 Amoniak NH3 0,59 15,0 33,6 14 28

4 Tlenek węgla CO 0,97 10,9 74,0 23 117

5 Siarkowodór NH3 1,19 4,0 45,5 7 14

6 Dwutlenek węgla CO2 1,52 - - 9 000 27 000

7 Propan C3H8 1,56 1,7 10,9 1 800 -

8 Etanol C2H5OH 1,59 3,1 19,0 1 900 -

9 Toulen C7H8 3,20 1,0 7,8 100 200

10 Ksylen C8H10 3,66 1,0 7,6 100 -



Gazy wybuchowe - granice wybuchowości

DGW – dolna granica wybuchowości

DGW – minimalna zawartość składnika palnego w mieszaninie 
z powietrzem, przy której zapłon jest już możliwy 

GGW – górna granica wybuchowości

GGW – maksymalna zawartość składnika palnego w mieszaninie 
z powietrzem, przy której zapłon jest jeszcze możliwy

DEFINICJE

DGW

GGW
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Urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem gazów, par cieczy i pyłów

Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem gazów, par cieczy i pyłów zgodnie z ATEX/Dyrektywą 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Wszystkie urządzenia dopuszczone do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem oznaczone są symbolem 

DEFINICJE

DGW

GGW
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Urządzenia do stref zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy lub pyłów z oferty firmy Gazex

URZĄDZENIA DO STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
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Detektory DEX/F

• Ex db IIB T4 lub T6 

• Ex db IIC T4 lub T6

Detektory DEX/G

• Ex db IIC T4 Gb

Zawór MAG-3 gz

• Ex IIB c T4

• Ex IIB c T4

Zawór MAG-3 BIO

• Ex 2B c T4

Puszka STH-04

• Ex II T6 lub T5



Gazy toksyczne – dopuszczalne stężenia*

NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie

NDS – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie 
na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego 
tygodniowego czasu pracy, przez okres jego aktywności 
zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego 
stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń

NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSCh – wartość średnia stężenia, które nie powinno 
spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli 
występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut 
i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępstwie 
czasu nie krótszym niż 1 godzina

DEFINICJE

NDS

NDSCh
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* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy



Gazy lżejsze od powietrza (20/20<1)

DETEKCJA GAZÓW

H2 CH4 NH3 Zalecana wysokość montażu detektora:
 30 cm poniżej krawędzi stropu
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Gazy lżejsze od powietrza (20/20<1) – potencjalne miejsca gromadzenia się gazu

DETEKCJA GAZÓW

Przestrzenie o wysokości/głębokości ≥ 30 cm ograniczające swobodny przepływ powietrza pod stropem, np. świetliki
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Gazy lżejsze od powietrza (20/20<1) – potencjalne miejsca gromadzenia sią gazu

DETEKCJA GAZÓW

Bariery architektoniczne o wysokości ≥ 30 cm ograniczające swobodny przepływ powietrza pod stropem, np. podciągi
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Gazy lżejsze od powietrza (20/20<1) – potencjalne miejsca gromadzenia się gazu

DETEKCJA GAZÓW
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Konstrukcja stropu



Gazy lżejsze od powietrza (20/20<1) – na co zwrócić uwagę

DETEKCJA GAZÓW
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Konstrukcja stropu



Gazy cięższe od powietrza (20/20>1)

DETEKCJA GAZÓW

Zalecana wysokość montażu detektora:
 30 cm nad poziomem posadzki

GAZYPARY CIECZY
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Gazy cięższe od powietrza (20/20>1) – potencjalne miejsca gromadzenia się gazu

DETEKCJA GAZÓW

Zagłębienia w posadzce, np. kanały rewizyjne, studzienki
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Konwekcyjne źródło ciepła

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ GAZÓW W POMIESZCZENIACH
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Wentylacja mechaniczna

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ GAZÓW W POMIESZCZENIACH

WYWIEW

NAWIEW
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Wentylacja mechaniczna

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ GAZÓW W POMIESZCZENIACH

NAWIEW

WYWIEW

18



HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNOWE

PROMIENNIKI, NAGRZEWNICE GAZOWE, KOTŁOWNIE
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie 

HALE PRZEMYSŁOWE – systemy detekcji gazu ziemnego lub płynnego pb

Dział IV. Rozdział 7
Instalacja gazowa na paliwa gazowe

§ 158

2. Czujniki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach,
o których mowa w ust. 1, powinny być instalowane w piwnicach i suterenach
oraz w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach
awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego.

3. Sygnały alarmowe stanu zagrożenia wybuchem w budynkach, z wyłączeniem budynków
jednorodzinnych, powinny być kierowane do służb lub osób zobowiązanych do podjęcia
skutecznej akcji zapobiegawczej.

5. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych
pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna urządzeń gazowych
jest większa niż 60 kW.

6. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia
sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem,
między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku.

Za zgodą Systema Polska Sp. z o.o.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie 

HALE PRZEMYSŁOWE – systemy detekcji gazu ziemnego lub płynnego pb

Dział IV. Rozdział 7
Instalacja gazowa na paliwa gazowe

§ 156

6. Wymagania dla instalacji gazowych, o których mowa w rozporządzeniu, nie dotyczą
instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych.

§ 176

9. Do pomieszczeń technicznych z zainstalowanymi kotłami o łącznej mocy cieplnej
powyżej 60 kW do 2.000 kW, zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu
niż kotłownia, należy doprowadzić odrębny przewód gazowy, z którego nie mogą
być zasilane pozostałe urządzenia gazowe w tym budynku.

UWAGA! Wykorzystanie paliwa gazowego na potrzeby ogrzewania kubatury hali 
nie jest celem produkcyjno-przemysłowym w myśl § 156 ust. 6.

Za zgodą Systema Polska Sp. z o.o.
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HALE PRZEMYSŁOWE – promienniki gazowe 

Lokalizacja detektorów – zasady ogólne

• Możliwie blisko potencjalnego źródła emisji i/lub

• W miejscu potencjalnego gromadzenia się gazu

• W miejscu nienasłonecznionym

• Z dala od źródeł ciepła

• W miejscu prawidłowo wentylowanym bez bezpośredniego 
dostępu powietrza zewnętrznego

• W miejscu nienarażonym na kontakt z parą wodną, wodą, 
innymi płynami, tłustymi oparami lub spalinami itd.

Dla gazów lżejszych od powietrza (20/20<1):

• Powyżej górnej krawędzi bram, drzwi lub okien

• Z dala od otworów nawiewnych wentylacji mechanicznej

• W przestrzeniach nierozdzielonych od źródła emisji barierami 
architektonicznymi (podciągi, kasetony itd. > 30 cm)

• Dolna krawędź detektora nie niżej niż 30 cm od górnej krawędzi 
stropu

Za zgodą Systema Polska Sp. z o.o.
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HALE PRZEMYSŁOWE – CSDG® Cyfrowy System Detekcji Gazu 

Zawory MAG-3

MDD-256/T MDD-L32/T
MODUŁY STERUJĄCE

CB-3 DG-14/M DG-14/M MDD-S2 DG-14/M DG-14/M

HALA, strefa I

Hala Kotłownia

DG-14/M DG-14/M

KOTŁOWNIA

SL-32

SL-32

HALA, strefa II

MDD-1MDD-ZW

SL-32

DEX-12/N

CSDG® - Cyfrowy System Detekcji Gazu:
• transmisja danych w standardzie RS-485,
• protokół komunikacyjny Modbus RTU.

CH4

CH4
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HALE PRZEMYSŁOWE – systemy detekcji gazu ziemnego lub płynnego pb

SSP
zagrożenie 
pożarowe

Centralka
systemu 
detekcji gazu

Odcięcie 
dopływu gazu
(zawór MAG-3)

Otwarcie 
zaworu MAG-3

BMS

24

Algorytm współpracy systemu detekcji z SSP



HALE PRZEMYSŁOWE – systemy detekcji gazu ziemnego lub płynnego pb
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Wyciek gazu

Alarm I
(10 % DGW): 

sygnalizacja optyczna

Alarm II (30 % DGW): 
zamknięcie 

zaworu MAG-3, 
sygnalizacja o/a

Otwarcie zaworu
MAG-3

Sprawdzenie
szczelności

instalacji gazowej

Algorytm działania systemu detekcji gazu



Procedura KONTROLI – pakiet akumulatorów AKU-07GX

KOTŁOWNIE GAZOWE / KUCHNIE
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1. ZALECANY prąd ładowania: 5÷10 mA przy napięciu zasilającym urządzenie nie mniejszym 
niż 90 % napięcia nominalnego (trwałość akumulatora do 5 lat).

W przypadku modułów MD-…Z pomiaru należy dokonać przy odłączonym zaworze.

2. DOPUSZCZALNY prąd ładowania: 10÷20 mA, jeśli temperatura otoczenia nie przekracza 30oC
(trwałość akumulatora ograniczona do 3 lat).

Jeśli urządzenie narażone jest na długotrwałą eksploatację w pomieszczeniu 
o temperaturze przekraczającej 30oC, zaleca się regulację prądu ładowania w Serwisie Gazex.

3. Prąd ładowania: 20÷35 mA – trwałość AKU-07GX ograniczona do 2 lat.
Zalecana naprawa urządzenia w Serwisie Gazex.

4. Prąd ładowania: >35 mA – wymagana naprawa urządzenia w Serwisie Gazex.

ŻÓŁTA NAKLEJKA
informacja o zalecanej dacie wymiany akumulatora



KOTŁOWNIE GAZOWE

Schemat blokowy systemu detekcji gazu - moduł alarmowy MD-1.Z

Źródło: maier-saniter.de

29

Podtrzymanie zasilania systemu do 1h w stanie pracy normalnej
(bez stanów alarmowych)

SL-32MD-1.Z/M

CH4

DEX-12/N lub

C3H8

DEX-15/N

SW-20

BMS

ODCIĘCIE
DOPŁYWU GAZU

MAG-3



OBIEKTY PRZEMYSŁOWE – ASO® Automatyczny System Odcinający
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MD-X.ZM

ZM

MDP-8/M

KOTŁOWNIA

DEX-12/N

HALA

K-8P

DEX-12/N DEX-12/NDG-14/NDG-14/NDG-14/NDG-14/N

SL-32 SL-32

SW-20



AKUMULATOROWNIE

POMIESZCZENIA ŁADOWANIA BATERII AKUMULATOROWYCH
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AKUMULATOROWNIE, SERWEROWNIE – systemy detekcji wodoru

PN-EN 62485-3:2014 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ich
instalowania – Część 3: Akumulatory trakcyjne (akumulatory są na przemian ładowane i
rozładowywane – wózki widłowe, pojazdy drogowe, maszyny sprzątające itd.).

PN-EN:62485-2:2018 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji
baterii – Część 2: Baterie stacjonarne (ładowanie ciągłe, praca buforowa – UPS-y,
serwerownie).

PN-EN 60079-10-1:2016 Atmosfery Wybuchowe - Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni –
gazowe atmosfery wybuchowe.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy użytkowaniu wózków widłowych jezdniowych i z napędem silnikowym
(Dz. U. Nr 70 z 2002 r. poz. 650).

Wykaz aktów prawnych

Źródło: akuserwis.pl
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AKUMULATOROWNIE – systemy detekcji wodoru

§ 37
1. W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne

z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których
materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

2. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref
zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej
oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj
i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji,
zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

4. Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący
o procesie technologicznym.

PN-EN 60079-10-1:2016 Atmosfery Wybuchowe - Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni –
gazowe atmosfery wybuchowe

Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów

Źródło: akuserwis.pl
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AKUMULATOROWNIE

Źródło: akuserwis.pl

Lokalizacja detektorów – zasady ogólne

• Możliwie blisko potencjalnego źródła emisji i/lub

• W miejscu potencjalnego gromadzenia się gazu

• W miejscu nienasłonecznionym

• Z dala od źródeł ciepła

• W miejscu prawidłowo wentylowanym bez bezpośredniego 
dostępu powietrza zewnętrznego

• W miejscu nienarażonym na kontakt z parą wodną, wodą, 
innymi płynami, tłustymi oparami lub spalinami itd.

Dla gazów lżejszych od powietrza (20/20<1):

• Powyżej górnej krawędzi bram, drzwi lub okien

• Z dala od otworów nawiewnych wentylacji mechanicznej

• W przestrzeniach nierozdzielonych od źródła emisji barierami 
architektonicznymi (podciągi, kasetony itd. > 30 cm)

• Dolna krawędź detektora nie niżej niż 30 cm od górnej krawędzi 
stropu
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AKUMULATOROWNIE

Źródło: akuserwis.pl

Lokalizacja detektorów – zasady ogólne

UWAGA! 
Systemu detekcji wodoru nie należy traktować jako sterownika 
wentylacji, która uruchamiana jest wyłączne w momencie załączenia 
alarmu sygnalizującego niebezpieczne stężenie wodoru 
w monitorowanym pomieszczeniu.

System detekcji wodoru pełni funkcję systemu bezpieczeństwa, 
który:

• sygnalizuje powstanie niebezpiecznego stężenia wodoru 
w pomieszczeniu w wyniku awarii wentylatorów wyciągowych,

• sygnalizuje powstanie niebezpiecznego stężenia wodoru w 
pomieszczeniu z powodu zbyt małej wydajności wentylatorów, 
które w warunkach standardowej pracy nie są w stanie usunąć 
wodoru z pomieszczenia.

35



AKUMULATOROWNIE

Schemat blokowy systemu detekcji wodoru

Źródło: akuserwis.pl
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DEX-73/N

DEX-73/N

MD-2

H2

H2

ODŁĄCZENIE
ŁADOWANIA

SL-32

SW-20

BMS

WENTYLACJA



PROCESY PRODUKCYJNE

ORAZ MAGAZYNY SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
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PROCESY PRODUKCYJNE, MAGAZYNY SCh – systemy detekcji związków organicznych

Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów

§ 37.
1. W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne

z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których
materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

2. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref
zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej
oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj
i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji,
zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

4. Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący
o procesie technologicznym.

PN-EN 60079-10-1:2016 Atmosfery Wybuchowe - Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni –
gazowe atmosfery wybuchowe

Detekcja par związków organicznych (alkohole, farby, rozpuszczalniki, paliwa: benzyna, olej napędowy)

Za zgodą DFM Polska Sp. z o.o.
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PROCESY PRODUKCYJNE, MAGAZYNY SCh

Lokalizacja detektorów – zasady ogólne

• Możliwie blisko potencjalnego źródła emisji i/lub

• W miejscu potencjalnego gromadzenia się gazu

• W miejscu nienasłonecznionym

• Z dala od źródeł ciepła

• W miejscu prawidłowo wentylowanym bez bezpośredniego 
dostępu powietrza zewnętrznego

• W miejscu nienarażonym na kontakt z parą wodną, wodą, 
innymi płynami, tłustymi oparami lub spalinami itd.

Dla gazów cięższych od powietrza (20/20>1):

• Dolna krawędź detektora  30 cm nad poziomem posadzki

• Z dala od drzwi, bram, kurtyn

• W przestrzeniach nierozdzielonych od źródła emisji barierami 
architektonicznymi (progi, stopnie itd. > 30 cm)

Za zgodą DFM Polska Sp. z o.o.
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PROCESY PRODUKCYJNE, MAGAZYNY SCh – systemy detekcji związków organicznych

Detekcja par związków organicznych – analiza składu substancji
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PROCESY PRODUKCYJNE, MAGAZYNY SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

41

MDP-8/M

PRODUKCJA

SL-32

SL-32

DEX-3K/N

MAGAZYN

K-8P
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PRZEGLĄDY SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW – konserwacja i serwis urządzeń

GTS – zestawy do testu gazowego

• GTS-DEX: detektory serii DEX/F, DEX/P, DEX/A

• GTS-DG: detektory serii DG/F, DG/M, DG/MR, DG/P, DG/PV, 
DG-P/M, DG-P/MR

• GTS-WG: detektory serii WG.EG, WG.EGx, WG.NG, WG.EN, 
DG.EN, DG.EN/M

GC – butle z gazami testowymi:

• GC-110-CH4: metan

• GC-110-C3H8: propan

• GC-110-H2: wodór

• GC-110-CO: tlenek węgla

• GC-110-CH2: siarkowodór

• GC-110-NH3: amoniak

Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów

54



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów

PRZEGLĄDY SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW – konserwacja i serwis urządzeń

Rozdział 1. Przepisy ogólne 

§ 3

1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla 
danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

2. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane 
w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Rozdział 2. Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

§ 4

1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, 
z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności 
technicznej i funkcjonalnej;

Źródło: maier-saniter.de
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Kwalifikacje osoby dokonującej przeglądów okresowych – rekomendacje firmy Gazex

PRZEGLĄDY SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW – konserwacja i serwis urządzeń

Osoba przeprowadzająca przeglądy okresowe powinna posiadać:

• świadectwo kwalifikacyjne E-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1, punkt 2 na stanowisku eksploatacji – jeśli usługa 
dotyczy urządzeń zasilanych napięciem niebezpiecznym 230V,

• wiedzę na temat procedur i czynności, które należy wykonać w trakcie przeglądu 
(opisane w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń),

• sprzęt niezbędny do testowania, np. zestaw do gazu testowego GTS.

Źródło: maier-saniter.de
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POLITYKA GWARANCYJNA GAZEX

SGG3Y+ – standardowa gwarancja GAZEX 3-letnia plus

36+

RGG5Y+ – rozszerzona gwarancja GAZEX 5-letnia plus

60+

Szczegóły: www.gazex.com/pl/dokumenty/
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Szczegóły: www.gazex.com/pl/kontakt/
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DZIĘKUJEMY
Imię Nazwisko

imie.nazwisko@gazex.pl, 999 999 999


