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HUTNICTWO ŻELAZA I STALI

IRON AND STEEL METALLURGY

Hutnictwo żelaza i stali jest jednym z największych konsumentów materiałów ogniotrwałych z szerokim zastosowaniem wyrobów glinokrzemianowych. Zmienne warunki pracy, oddziaływanie wielu czynników niszczących
materiały, a także bardzo duża odporność na wysoką temperaturą powoduje, że stosowane materiały muszą spełniać wiele parametrów i najwyższych
wymogów jakościowych. Szeroka gama wyrobów w wielu gatunkach znajduje zastosowanie jako warstwy pracujące lub ochronne
w poszczególnych urządzeniach cieplnych:
• wielkie piece oraz ich nagrzewnice,
• kadzie zalewowe i do transportu surówki w tym m.in. 		
typu Torpedo,
• mieszalniki surówki,
• kadzie lejnicze i pośrednie,
• piece elektryczne,
• kadzie pośrednie,
• wszelkiego typu walcownicze piece grzewcze.
Oferowane gatunki obejmują m.in. wyroby: szamotowe
NORMATON AW, NORMATON A35, wyroby wieloszamotowe SUPERTON A40, o podwyższonej odporności na ścieranie
EXTRATON A35S, andaluzytowe ANDALUX A60, boksytowe BAUXITEX B80, a także mulitowe MULITEX AL72 i inne. Ponadto wszelkiego
rodzaju masy, zaprawy oraz betony standardowe, niskocementowe oraz
specjalne.
Szczególną ofertą są kompletne zestawy kształtek do syfonowego odlewania stali obejmujące gatunki: SUPERTON A40L, MULITEX Al50,
ALUTEX Al66L.

The iron and steel metallurgy is one of the largest consumers of refractory
materials with a wide employment of aluminosilicate materials. Variable
operating conditions, impact of numerous factors destructive for the refractories, as well as high resistance to high temperatures are causes why the
employed refractory materials have to fulfil many parameters and highest
quality requirements. Our wide product range with many qualities finds
applications as working or safety layers in the following
thermal devices:
• blast furnaces and their heaters,
• pouring ladles and hot metal transport ladles, among
others including Torpedo ladles,
• hot metal mixers,
• casting ladles and tundishes,
• electric furnaces,
• tundishes,
• any type of heat treatment furnaces.
The qualities we offer include among others: chamotte
qualities NORMATON AW, NORMATON A35, polychamotte quality SUPERTON A40, with increased abrasion resistance
EXTRATON A35S, andalusite quality ANDALUX A60, bauxite quality BAUXITEX B80, as well as mullite quality MULITEX AL72 and others.
Besides that there are numerous types of mixes, mortars, as well as standard,
low-cement and special castables.
Our special offer consists in full sets of shapes for siphon steel casting (hollowware systems, ingot systems) comprising qualities: SUPERTON A40L, MULITEX Al50, ALUTEX Al66L.
KN42/1
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HUTNICTWO METALI KOLOROWYCH
ORAZ ALUMINIUM

ALUMINIUM AND NON-FERROUS
METALLURGY

Dla przemysłu aluminium (primary i secondary proces) oferujemy
specjalnie modyfikowane wyroby szamotowe, wyroby izolacyjne,
boksytowe oraz prefabrykaty betonowe. Znajdują one zastosowanie
w poszczególnych urządzeniach:
• Electrolytic Cells,
• Anode Baking Furnace,
• Melting and Holding Furnace.
Dostawy materiałów ogniotrwałych dla producentów miedzi, ołowiu, cynku oraz niklu obejmują
różnorodne materiały w zależności od rodzaju stosowanych urządzeń oraz prowadzonego
procesu. Są to wyroby szamotowe w gatunkach
NORMATON, EXTRATON, wieloszamotowe
w gatunkach SUPERTON, o podwyższonej zawartości Al2O3, wyroby andaluzytowe ANDALUX
A60, jak również specjalistyczne betony ogniotrwałe, masy, zaprawy oraz wyroby izolacyjne
w gatunkach ISOLUX.
Wyroby te stosowane są jako warstwy ochronne, izolacyjne lub pracujące w: piecach szybowych, zawiesinowych i elektrycznych, anodowych stacjonarnych i obrotowych, piecach spiekalniczych i fluidyzacyjnych, konwertorach, kadziach do transportu ciekłego metalu
i innych urządzeniach grzewczych.

For the aluminium industry (primary and secondary process)
we offer especially modified chamotte refractories, insulating
materials, bauxite refractories and precast shapes from castables. They are used in the following devices:
• Electrolytic Cells,
• Anode Baking Furnaces,
• Melting and Holding Furnaces.
Supplies of refractory materials for the manufacturers of copper, lead, zinc and nickel cover
various materials, depending on the devices
used and process conducted. They are chamotte
materials from the NORMATON, EXTRATON
qualities, poly-chamotte materials from the
SUPERTON quality, materials with increased
contents of Al2O3, ANDALUX A60 andalusite
materials, as well as special refractory castables,
mixes, mortars, as well as from the insulating
quality ISOLUX.
Those materials are used as safety, insulating or working layers in: shaft kilns, flash smelters and electric furnaces, anode
stationary and rotary furnaces, sintering furnaces and fluidized bed ovens, converters, ladles for transportation of liquid
metals and other thermal devices.
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PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY
I ELEKTROCIEPŁOWNICZY

POWER AND HEAT
GENERATION INDUSTRY

Zastosowanie materiałów ogniotrwałych w przemyśle energetycznym wynika z prowadzenia procesu wytwórczego energii
w wysokiej temperaturze oraz warunkach ścierania przemieszczających się pyłów.

Utilization of refractory materials in the power industry results
from the execution of the power manufacturing process at a high
temperature and under abrasive conditions of translocateing
dusts.

Oferowane materiały ogniotrwałe posiadają wysoką odporność na ścieranie w warunkach temperatury
pracy. Są to m.in. wyroby szamotowe NORMATON A35s, EXTRATON A30Zr wyroby
wysokoglinowe ABRAL BCW.

The refractory materials we offer possess a high abrasion resistance in the conditions of the operating temperature. They are among others chamotte refractories
NORMATON A35s, EXTRATON A30Zr, highalumina refractories ABRAL BCW.

Ponadto pełna gama betonów od standardowych PCOCAST BOS135 do betonów niskocementowych PCOCAST BN145 oraz betonów z zawartością SiC do ubijania w gatunku
BNSIC30 oraz natryskiwania MTSIC 35.

Besides that there is a full range of castables starting from the standard PCOCAST BOS135 to lowcement castable PCOCAST BN145 and ramming
castables with SiC in the BNSIC30 quality and the
MTSIC 35 castables for spraying.
3W15
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KOKSOWNICTWO

COKE INDUSTRY

Jedną ze specjalizacji firmy są glinokrzemianowe materiały ogniotrwałe do
kompleksowej zabudowy baterii koksowniczych. Od wielu lat realizujemy
projekty do największych zakładów koksowniczych w Europie, w tym na baterie o wydajności około 750 tys. ton koksu rocznie.
Posiadamy w swojej ofercie wyłożenie glinokrzemianowej części baterii koksowniczej, obejmującej: strefy regeneratora i jego wypełnienia, trzonu baterii
oraz jej stropu. Produkowane przez nas wyroby w gatunkach SITONEX KS2, NORMATON A40t, NORMATON
A35t, NORMATON BS, NORMATON AS służą również
do wyłożeń kanałów dymowych, piecyków rozpałowych,
kominów RESIMAX KW2, a także instalacji suchego
chłodzenia koksu. Gatunki te są odpowiednikami dla E65,
KA40 i KA30, według niemieckiej normy DIN 1089-2. Do
zabudowy zrzutni koksu stosowany jest specjalny gatunek
o podwyższonej odporności na ścieranie ABRAL ŻRMK.
Ponadto izolacyjne materiały ogniotrwałe w gatunkach
ISOLUX L10X oraz ISOLUX L8S zapewniają doskonałą
izolacje poszczególnych fragmentów urządzenia.
Znakomicie wyposażony Wydział Konstrukcyjno-Mechaniczny firmy zapewnia projektowanie i wykonanie najbardziej skomplikowanych form dochowując krótkich czasów realizacji.
Oprócz realizacji dużych projektów zapewniamy pełną gamę wyrobów na
remonty bieżące oraz gorące poszczególnych stref baterii koksowniczej,
w tym betonowe prefabrykaty PCOCAST na drzwi komór oraz masy do napraw gorących PCOLIT.

One of our company’s specializations are aluminosilicate refractory
materials for complex erection of coke batteries. For many years we
have executed projects for the largest coke plants in Europe, including
batteries with the capacity of around 750 thousand tons of coke per
year.
Our product range includes the lining of the aluminosilicate section of coke
batteries that covers the area of regenerator and its filling, the hearth of the battery and its roof. Refractories we
manufacture from the qualities of SITONEX KS2, NORMATON A35, NORMATON BS, and NORMATON AS are
also used for linings of gas passes, lighting kilns, RESIMAX
KW2 chimneys, as well for installations of dry coke cooling. These qualities are equivalent to E65, KA40 and KA30,
according to German Norm DIN 1089-2. For the lining of
coke wharfs, a special RESIMAX KW2 quality is used with
increased abrasion resistance. Besides that insulating refractory qualities ISOLUX L10X and ISOLUX L8S provide excellent insulation for individual fragments of the lining.
Excellently equipped Designing and Mechanical Department of our
company guarantees the design and execution of most complicated
shapes with preservation of short lead times.
Besides the execution of large projects, we provide the full range of
products for running and hot repairs of specific zones of coke batteries, including precast castable shapes PCOCAST for chamber doors and
PCOLIT mixes for hot repairs.
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PRZEMYSŁ SZKLARSKI

GLASS-MAKING INDUSTRY

Bardzo wysokie wymagania oraz powtarzalne parametry jakościowe, jak również wymiarowe spełniają materiały oferowane
dla przemysłu szklarskiego.
Specyfika produkcji szkła oraz budowa pieców do ich topienia
wymaga stosowania najczystszych surowców oraz wysokiego
reżimu technologicznego w produkcji.

Very high requirements and repeatable quality, as well as
dimensional specifications, are fulfilled by materials offered
for the glass-making industry. The specific character of glassmaking and construction of furnaces for its melting requires
utilization of the purest raw materials and a high technological
regime during manufacturing.

Oferta obejmuje wyroby na:
• wartwy izolacyjne wanny szklarskiej w gatunkach: ISOLUX L10s, ISOLUX LA10s, ISOLUX LA12s, ISOLUX LAK10 oraz sklepienia
w gatunkach: ISOLUX L6s, ISOLUX L8s,
ISOLUX L10s,
• płyty denne w gatunkach ANDALUX A60H
oraz MULITEX Al62,
• bloki wielkogabarytowe w gatunkach SUPERTON A40t, SUPERTON Al44,
• kształtki palnikowe i wziernikowe,
• przykrycia zasilaczy,
• wyłożenie ścian oraz wypełnienie regeneratorów i rekuperatorów w gatunkach: SUPERTON Al44, ANDALUX A60H,
ANDALUX A65H oraz MULITEX Al62 i MULITEX Al72.

Our offer includes refractories for:
• insulating layer in a glass tank from the qualities: ISOLUX L10s, ISOLUX LA10s,
ISOLUX LA12s, ISOLUX LAK10, as well
as roof from the qualities: ISOLUX L6s,
ISOLUX L8s, ISOLUX L10s,
• bottom plates from the qualities of ANDALUX A60H and MULITEX Al62,
• large-size blocks from the qualities of
SUPERTON A40t, SUPERTON Al44,
• burner and peephole shapes,
• feeder covers,
• lining of walls and filling of regenerators and remunerators
from the qualities: SUPERTON Al44, ANDALUX A60H, ANDALUX A65H as well as MULITEX Al62 and MULITEX Al72.
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PRZEMYSŁ CEMENTOWO-WAPIENNICZY

CEMENT AND LIME INDUSTRY

Szybki rozwój tego przemysłu wraz ze wzrastającym zastosowaniem paliw alternatywnych do procesów produkcyjnych wymaga zastosowania technologii oraz metod produkcji wyrobów
ogniotrwałych spełniających stawiane im wymagania.
Oferta wyrobów glinokrzemianowych dla producentów cementu i wapna obejmuje m.in. sprawdzone rozwiązania materiałowe w gatunkach: MULITEX Al72,
MULITEX Al62, ANDALUX A65, ANDALUX A60c, BAUXITEX B62Hc, BAUXITEX
B80Hc oraz gatunki szamotowe SUPERTON
Al44, EXTRATON A30s i EXTRATON A35s
należące do grupy produktów modyfikowanych w zakresie uzyskania podwyższonej odporności na ścieranie.
Ponadto w naszym programie produkcyjnym
posiadamy wyroby izolacyjne w gatunkach:
ISOLUX L6s, ISOLUX L8s, ISOLUX L10s oraz wysokojakościowy ISOLUX LA10s, które są doskonałym rozwiązaniem
w zakresie warstwy izolacyjnej w tego typu piecach.
Do wszystkich wymienionych wyrobów polecane są też zaprawy do ich łączenia w gatunkach: MORTALEX ZAL70, MORTALEX ZAL60, MORTALEX ZAND, MORTALEX ZSz0, MORTISOL ZL, MORTISOL ZLA10.

Rapid development of that industry, together with the increasing utilization of secondary fuels in the production processes,
requires utilization of refractory manufacturing technologies
and methods that fulfil requirements posed to them.
The range of aluminosilicate refractories for the manufacturers of cement and lime among others includes verified material
solutions from the qualities of: MULITEX Al72,
MULITEX Al62, ANDALUX A65, ANDALUX
A60c, BAUXITEX B62Hc, BAUXITEX B80Hc,
as well as chamotte qualities SUPERTON Al44,
EXTRATON A30s and EXTRATON A35s belonging to the group of products modified towards an increased abrasion resistance.
Moreover, in our production program we have
insulating refractories in the following qualities:
ISOLUX L6s, ISOLUX L8s, ISOLUX L10s and a
high quality material ISOLUX LA10s that are a perfect solution
for the insulating layer in that type of kilns.
For all the above mentioned refractories, mortars are also
recommended in the qualities of: MORTALEX ZAL70, MORTALEX ZAL60, MORTALEX ZAND, MORTALEX ZSz0, MORTISOL ZL, and MORTISOL ZLA10.
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Przedstawione rozwiązania materiałów stosowane są:
• w piecach do wypału wapna: szybowych, obrotowych oraz
typu Maerza,
• w poszczególnych instalacjach do produkcji klinkieru cementowego: preheater (układ cyklonów oraz calcynatora), piec
obrotowy, chłodnik.

The above presented material solutions are used in:
• lime burning kilns: shaft kilns, rotary kilns and Maerz type
kilns,
• in individual installations for the manufacture of cement
clinker: preheater (system of cyclones and calciner), rotary
kiln, cooler.

9
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PRZEMYSŁ CERAMICZNY

CERAMIC INDUSTRY

Zróżnicowany przemysł ceramiczny obejmuje wiele różnego
typu piecy do wypału, obróbki cieplnej lub procesów suszenia
ceramicznych materiałów.

The varied ceramic industry includes many kinds of furnaces
for firing, thermal processing or drying processes for ceramic
materials.

Proponowana szeroka gama wyrobów ogniotrwałych oraz specjalnych produktów znajduje zastosowanie w kolejnych urządzeniach jako poszczególne gatunki np. szamotowe,
wysokoglinowe, andaluzytowe lub systemy rozwiązań gatunków szmotowo-kordierytowych
KORMAX i formatów do zabudowy.

The wide range of refractory materials and special products
proposed by us find utilization in further devices as individual qualities, e.g. chamotte, high-alumina,
andalusite materials or systems of KORMAX
chamotte-cordierite quality solutions and installation shapes.

Do takich rozwiązań należą wyroby do zabudowy:
• pieców tunelowych,
• wozów do pieców tunelowych,
• galanterii na wozy piecowe do wypalania cegły budowlanej, dachówek, porcelany sanitarnej i stołowej,
• komór oraz palników,
• suszarni wysokotemperaturowych.
VN-500
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Such solutions include refractories for the lining of:
• tunnel kilns,
• cars for tunnel kilns,
• kiln furniture for kiln cars for firing of building
bricks, roof tiles, sanitary ware and tableware,
• chambers and burners,
• high-temperature dryers.
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PRZEMYSŁ CHEMICZNY
I PETROCHEMICZNY

CHEMICAL AND PETROCHEMICAL
INDUSTRY

Przemysł chemiczny i petrochemiczny zużywa materiały
ogniotrwałe dostosowane do specyfiki wymagań oraz swoich
procesów produkcyjnych.

The chemical and petrochemical industries use refractory
materials adapted to their specific requirements and manufacturing processes.

Dobór i zastosowanie materiałów polega na bardzo dokładnym
rozpoznaniu warunków pracy z uwzględnieniem: temperatury
pracy, agresywności atmosfery, zróżnicowanych parametrów procesu jak również zapewniena właściwej izolacji termicznej urządzeń.

Selection and application of the materials consist in a very accurate recognition of their operating conditions with regards to the
operating temperature, aggressiveness of the atmosphere, variable process parameters, as well assurance of adequate thermal insulation of devices.

Dlatego dla poszczególnych urządzeń rafinacyjnych oferowane są materiały szamotowe
w gatunku SUPERTON, betony ogniotrwałe
PCOCAST oraz specjalne glinokrzemianowe masy do natrysku w gatunku PETROGUN1200 i inne. Zastosowanie mają również
wysokoglinowe wyroby izolacyjne w gatunku ISOLUX LAL9.

That is why for every refining device, chamotte
materials are offered from the SUPERTON quality, PCOCAST refractory castable and special
aluminosilicate gunning mixes from the PETROGUN1200 quality, and others. High-alumina
insulating refractories from the ISOLUX LAL9
quality are also offered.
00083
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KOMINY PRZEMYSŁOWE –
WYROBY KWASOODPORNE

INDUSTRIAL CHIMNEYS –
ACID-RESISTANT REFRACTORIES

Jedną z podstawowych grup wyrobów produkowanych przez
PCO „Żarów” S.A. są wyroby odporne na kwasy nieorganiczne
w gatunkach: RESIMAX KW1, RESIMAX KW2, RESIMAX S4.
Wyroby te wykorzystywane są przy budowie instalacji kominowych do odprowadzania spalin w każdej gałęzi przemysłu:
w energetyce, hutnictwie, przemyśle chemicznym, jako wyłożenia wewnętrznych wykładzin przewodów
kominowych oraz wszędzie tam, gdzie materiały ogniotrwałe narażone są na oddziaływanie kwaśnego środowiska pracy (o wartości
wskaźnika pH 2-7).

One of the fundamental groups of materials manufactured by
PCO “Żarów” S.A. are refractories resistant to inorganic acids in
the following qualities: RESIMAX KW1, RESIMAX KW2, RESIMAX S4.
Those materials are used for the construction of chimney installations for removal of combustion gases in each industrial
branch: power engineering, metallurgy, chemical
industry as the covering of inner linings of chimney ducts and also in every application where refractory materials are exposed to the impact of
acidic working environment (with pH values of 2÷7).

Długoletnie doświadczenie przy produkcji
wyrobów kwasoodpornych w wielu bardzo
różnorodnych i skomplikowanych kształtach,
zostało potwierdzone przy realizacji projektów zarówno w Polsce jak i zagranicą, w tym kominów o wysokościach od 80 m do nawet 200 metrów.
W zakresie oferowanego engenieeringu proponowane jest
wsparcie projektowe optymalizujące przygotowywane rozwiązania, dobór odpowiednich formatów, modyfikacja istniejących
ze względu na ich właściwości wytrzymałościowe wykorzystywane w konstrukcjach obmurzy instalacji kominowych.

Our many-year experience with the manufacture
of numerous various and complicated shapes
from acid-resistant refractories was proved by the
execution of projects both in Poland and abroad,
including chimneys with heights from 80 m up to even 200 metres.
Within the scope of engineering we offer, we propose our designing support to optimize prepared solutions, selection of adequate shapes, and modification of the existing ones in view of
their resistance properties used in the constructions of chimney
installation brickworks.
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PRODUCENCI KOMINKÓW,
PIECYKÓW GRZEWCZYCH

MANUFACTURERS OF FIREPLACES
AND HEATING STOVES

Łącząc zalety długoletniej tradycji z nowoczesnymi rozwiązaniami od wielu lat wykonujemy ogniotrwałe elementy do zabudowy kominków i piecyków grzewczych w gatunkach szamotowych oraz andaluzytowych.

Combining the advantages of our many-year tradition with
modern solutions, we have for many years made refractory
elements for the lining of fireplaces and heating stoves from
chamotte and andalusite qualities.

Różnorodność kształtów oraz dobre wykonanie stwarzają niepowtarzane możliwości zabudowy kominków
według indywidualnych wzorów projektów
dających klientom poczucie niepowtarzalności i piękna.

The diversity of shapes and good execution create unrepeatable possibilities for the erection of fireplaces
according to individual model designs that give
the customers the impression of uniqueness and
beauty.

Ponadto specyficzne własności tych materiałów, dobra akumulacja ciepła oraz odporność
na szoki temperaturowe pozwalają na wieloletnie eksploatowanie kominków oraz wykorzystywanie ich jako źródła ciepła do ogrzewania domów.
Dla zapewnienia jeszcze wyższego komfortu z eksploatacji kominków oraz estetyki wykonania zostały opracowane i wdrożone nowe elementy wykładzin wewnętrznych kominków wykonanych z betonu szmotowego EKOCAST 38FL nadającego
jeszcze lepsze własności użytkowe.

Moreover, specific properties of those materials, good heat accumulation and resistance
to thermal shocks enable many-year utilization of such fireplaces and their utilization as
a source of heat for house warming.

In order to secure an even higher comfort from the utilization
of fireplaces and their aesthetic execution, new elements of
outer linings have been developed and implemented that are
made from the EKOCAST 38FL chamotte castable that gives
them even better useful properties.
00823
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SPALARNIE ODPADÓW

WASTE INCINERATORS

Problematyka utylizacji śmieci oraz wymogi ochrony środowiska powodują wzrastające zapotrzebowanie na jednostki piecowe do spalarni odpadów.

Problems of the waste management and requirements concerning the environment protection give rise to the growing
demand for waste incinerating kiln units.

Zapewnienie efektywnego procesu spalania w bardzo agresywnych warunkach pracy pod wpływem oddziaływań chemicznych, termicznych i mechanicznych wymaga
zastosowania sprawdzonych oraz wysokojakościowych matriałów ogniotrwałych.

Provision of an efficient burning process in very aggressive operating conditions under the influence of chemical, thermal
and chemical influences requires application
of verified and high-quality refractory materials.

Proponowane rozwiązania pracują w poszczególnych urządzeniach spalarni odpadów m.in.
w piecach obrotowych, komorach spiekania
oraz w strefach palników.
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Solutions suggested by us are operated in individual devices of waste incinerators, among
others in rotary kilns, melting chambers and in
burner zones.

JAKOŚĆ

QUALITY

Polityka Jakości jest nierozerwalnym elementem strategii firmy. Wyznacza ją świadomość, iż głównym
składnikiem wartości przedsiębiorstwa są: rynek i klient.

The Quality Policy is an inseparable
element of the company’s strategy.
It is determined by the consciousness
that the main components of a company’s value are the market and the
customer.

Dobra jakość wyrobów, monitorowanie bieżących i przyszłych potrzeb,
terminowość dostaw, kompleksowa
obsługa, a także wdrożony system zarządzania ISO 9001:2000 – to klucz
do uzyskania zadowolenia klienta,
zdobycia jego zaufania. To również
klucz do rynkowego sukcesu.

A good product quality, monitoring of
the current and future needs, just-intime deliveries, complex service, as well
as the implemented ISO 9001:2000
management system – they make the
key to getting customer’s satisfaction
and gaining his confidence. They are
also the key to the market success.

OCHRONA ŚRODOWISKA

ENVIRONMENT PROTECTION

Firma przywiązuje szczególną wagę
do ochrony środowiska naturalnego.

The company pays a special attention
to protection of the natural environment.

Nasza produkcja jest całkowicie bezodpadowa a dokonane inwestycje w nowoczesną infrastrukturę i piece tunelowe doprowadziły do całkowitego wyeliminowania emisji szkodliwych
substancji.
Posiadamy zintegrowane pozwolenie na prowadzenie instalacji
do produkcji wyrobów ceramicznych.

Our production is entirely waste free, and the investments we
have made in modern infrastructure and tunnel kilns have led
to total elimination of the emission of noxious substances.
We possess an integrated permission to conduct an installation for the manufacture of ceramic products.
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Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.
ul. Hutnicza 1, 58-130 Żarów, POLAND
tel: (+48 74) 856 26 00
fax: (+48 74) 858 04 65
e-mail: marketing@pco.pl, export@pco.pl
internet: www.pco.pl
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