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Covor LVI Deltasoft pentru încălzire
prin pardoseală
Covorul Deltasoft pentru sisteme de încălzire prin pardoseală este fabricat
din materiale durabile, de înaltă calitate. Pentru a avea garanția că produsul
funcționează optim trebuie să țineți seama de anumite aspecte descrise în
Instrucţiunile de montaj. Vă putem oferi garanție completă doar dacă sistemul
de cabluri de încălzire este corect instalat în conformitate cu Instrucţiunile
de montaj. Citiți cu atenție Instrucţiunile de montaj înainte de instalare și
asigurați-vă că aveți toate materialele și uneltele necesare. Conexiunea electrică
trebuie efectuată de un electrician acreditat respectându-se instalația electrică
existență și regulile de instalare locale.

Strat de împământare din aluminiu

Cablu rece de conexiune

Conexiune unică invizibilă rece/cald

Sigiliu

Cablu de încălzire

Verificare
Verificați conținutul pachetului înainte de a începe.
Un pachet complet conține:
- Un covor LVI Deltasoft pentru încălzire prin pardoseală cu partea inferioară aderentă şi cabluri de conexiune
- Un termostat digital LVI cu ”control inteligent”, cu senzor pentru pardoseală
- Un tub flexibil pentru senzor
- O bandă izolatoare de 25 metri lungime și 15 mm lățime
- Instrucţiunile de montaj
- Card de control

Caracteristici
Model
LVI Covor de încălzire 1m² 0,5 x 2mtr.
LVI Covor de încălzire 1,5m² 0,5 x 3mtr.
LVI Covor de încălzire 2m² 0,5 x 4mtr.
LVI Covor de încălzire 2,5m² 0,5 x 5mtr.
LVI Covor de încălzire 3m² 0,5 x 6mtr.
LVI Covor de încălzire 3,5m² 0,5 x 7mtr.
LVI Covor de încălzire 4m² 0,5 x 8mtr.
LVI Covor de încălzire 4,5m² 0,5 x 9mtr.
LVI Covor de încălzire 5m² 0,5 x 10mtr.
LVI Covor de încălzire 6m² 0,5 x 12mtr.
LVI Covor de încălzire 7m² 0,5 x 14mtr.
LVI Covor de încălzire 8m² 0,5 x 16mtr.
LVI Covor de încălzire 9m² 0,5 x 18mtr.
LVI Covor de încălzire 10m² 0,5 x 20mtr.
LVI Covor de încălzire 12m² 0,5 x 24mtr.

Suprafaţă
1m²
1,5m²
2m²
2,5m²
3m²
3,5m²
4m²
4,5m²
5m²
6m²
7m²
8m²
9m²
10m²
12m²

Watt
125
187,5
250
312,5
375
437,5
500
562,5
625
750
875
1000
1125
1250
1500

Amperi
0,54
0,82
1,09
1,36
1,63
1,90
2,17
2,45
2,72
3,26
3,80
4,35
4,89
5,43
6,52

Ohm +/-5%
423
282
212
169
141
121
106
94
85
71
60
53
47
42
35

Observaţii
Covorul LVI Deltasoft pentru sisteme de încălzire prin pardoseală include un cablu de încălzire de 10,5 Waţi pe metru, care
este montat pe o reţea de fibră de sticlă egal distribuită cu o distanţă între noduri de aproximativ 8 cm. Covorul Deltasoft
pentru încălzirea prin pardoseală beneficiază de împământare completă.

Verificaţi dacă covorul are dimensiunea potrivită pentru suprafaţa ce urmează a fi încălzită şi dacă sursa de energie
electrică (Amperi) disponibilă este suficientă. Covorul de încălzire nu poate fi pus peste rosturile de dilatare. Fiecare
covor este testat în fabrică și distribuit cu un card unic de control. Fiecare covor este supus unui test de presiune la
4000 volți.
Înainte de instalarea covorului, trebuie verificată rezistenţa şi notate datele obţinute în cardul de control. Măsurarea
rezistenţei se va repeta în timpul procesului de instalare şi la finalul acestuia. Faceţi măsurători de rezistenţă atât
între cabluri, cât şi între cablu şi stratul de împământare. Păstraţi cardul de control într-un dulap, la vedere!
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Cablul
de încălzire,
atașat
la reţeaua
de fibră de sticlă,
NU poatepå
fi tăiat.
skyddsjordade
höljet.
Bevara
inspektionskortet
i mätarskåpet
ett synligt
Covorașele
NU pot fi așezate unul peste celălalt, iar cablurile de încălzire NU
ställe!
trebuie niciodată să se intersecteze! Joncţiunea de cablu (LIPITURĂ) reprezintă
tranziţia
cablului
deärrezistenţă
(secţiunea de FÅR
încălzire
covorului)
la cablul
Värmekabeln
som
fäst vid glasfibernätet
INTEakapas.
Mattorna
de
la sursa
energieoch
(cablu
rece) se află în
cadrul
covorului
FÅRconectare
INTE läggas
överde
varandra
värmekablarna
FÅR
ALDRIG
korsas!și este
semnalată printr-o bandă roșie și albastră.

Kabelskarven (splitsen) är övergången mellan motståndskabel (värmande
del av mattan) och matningskabeln (kall anslutning) och den ligger strax
Sistemul trebuie instalat la o distanţă de 10 - 20 cm de perete. Covorul de
innanför kabelmattan och markeras med en röd-blå lindning.
încălzire Deltasoft nu trebuie niciodată instalat sub obiecte fixe cum sunt
pereții despărțitori, echipamente de bucătărie, cadă sau cabină de duș și
Ett avstånd om 10-20 cm från vägg bör allmänt hållas. Deltasoft
trebuie să poată radia căldură fără impedimente.
kabelmatta får aldrig installeras under fasta objekt så som väggenheter,
köksenheter, badkar eller duschar och den måste ha möjlighet att avge sin
Sursa de energie trebuie întreruptă în timpul instalării.Toate cablurile
värme obehindrat.
trebuie conectate printr-un dispozitiv MCB sau RCD, după caz. Toate
cablurile instalate în zone umede trebuie conectate printr-un dispozitiv
Strömmen måste vara bortkopplad under installation. Alla installationer
RCD în linie cu termostatul. Toate conexiunile trebuie realizate de un
måste dras genom en passande automatsäkring eller jordfelsbrytare, där
electrician acreditat respectându-se instalația electrică existență și regulile
det är påkallat. Alla installationer i våta utrymmen måste kopplas via en
de instalare locale.
separat jordfelsbrytare i serie med termostaten. Alla anslutningar måste
göras avde
enîncălzire
behörig are
elektriker
föreskrifter
förläggning
Covorul
aprox.enligt
4 mmlokala
grosime
şi trebuieom
încorporat
într-och
anslutning
av starkström.
un
strat de adeziv
flexibil sau mortar recomandat pentru încălzire prin
pardoseală. Verificaţi data de producţie.
Kabelmattan är ca 4 mm tjock och måste läggas i ett lämpligt lim eller
gjutmaterial
som ärDeltasoft
lämpat förare
golvvärme.
Kontrollera
tillverkarens
Covorul
de încălzire
un cablu de
conectare
de 2,5 metri
specifikationer.
lungime
(dublu conductor) şi are un capăt sigilat (buclă) la capătul

covorului. Sigiliul NU poate fi rupt. Cablul de conectare nu poate fi scurtat
Deltasoft
kabelmatta
har
1 anslutningskabel
som är 2,5
meter lång
cu
mai mult
de 2 metri,
ceea
ce înseamnă că trebuie
să rămână
cel puţin
(dubbelledare)
ochde
har
en ändförslutning
där mattan
0,5
metri de cablu
conectare.
Cablul de(loop)
conectare
la sursaslutar.
de energie nu
Ändförslutningen
INTEinstalării.
brytas. Anslutningskabeln får inte kortas
trebuie
conectat înFÅR
timpul
av med mer än 2 meter, det måste alltid finnas minst 0,5 meter
anslutningskabel
kvar.
får aldrig
vara påslagen
under
Dacă
sunt instalate
maiStrömmen
multe covoare
de încălzire
în acelaşi
spaţiu,
installationsarbetet.
acestea
trebuie conectate în paralel, putând fi montată o doză electrică de

ramificaţie, astfel încât un singur cablu să facă legătura cu termostatul.
Om flera mattor
installeras
i ett utrymme
de parallellkopplas
och
Capacitatea
maximă
a termostatului
este måste
de 16 Amperi.
Dacă suprafaţa
en kopplingsbox
passande
kan
användas så
endast
depăşeşte
28 m2, med
trebuie
integratspecifikationer
şi un contactor.
Termostatul
vaatt
fi instalat
en un
kraftkabel
går acreditat.
till termostaten. Termostatens maximala kapacitet är 16
de
electrician
ampere. Om den sammanlagda ytan överstiger 28 m2 måste en kontaktor
sättas in.de
Termostaten
installeras
endast
av en kvalificerad
Senzorul
pardosealăfår
trebuie
instalat
în mijlocul
unei bucle elektriker.
de cablu
pentru o înregistrare optimă a temperaturii. Asiguraţi-vă că senzorul este
Temperaturgivaren
måste50installeras
mitt i en kabelslinga
för(ascunse)
optimal de
instalat
la distanţă (min.
cm) de radiatoare
şi conductele
temperaturavkänning.
Se till att
givaren trebuie
monteras
tillräckligt
avståndîn
apă,
scurgeri sau fire electrice.
Senzorul
să på
rămână
permanent
(min 50 cm) canalului
från (dolda)
värmeoch vattenrör,
avlopp
elledningar.
INTERIORUL
pentru
senzor.
Fixaţi capacul
la och
capătul
canalului
Givarensenzor.
måsteDacă
alltidva
ligga
kvar INNE
I givarröret.
locketacest
på änden
pentru
fi nevoie
ca senzorul
să fieSätt
înlocuit,
capacavpoate
Om givaren någon gång skulle behöva ersättas kan den då
figivarröret.
uşor îndepărtat.
enkelt tas bort.
Covorul Deltasoft pentru încălzire prin pardoseală este conceput în primul
Deltasoft
värmekabel
avsedd
för installation
betonggolv.
rând
pentru
instalareaärpei första
podeahand
din beton.
Dacă
acest covor på
Deltasoft
Om en Deltasoft
kabelmatta
läggs
påpodeaua
ett underlag
av trä,
måste det
täckas
trebuie
instalat pe
o podea din
lemn,
trebuie
acoperită
cu plăci
de
med en
platta täcktcumed
cementdesom
passarprin
för värmegolvssystem.
beton
compatibile
sistemele
încălzire
pardoseală sau cu placaj
Alternativt
måstecuträgolvet
medmm
15 distanţă
mm lamellplatta
ellercu un strat
de
15 mm, fixate
şuruburikläs
la 200
şi acoperite
marinplywood.
Fäst med
skruvar
med
200
mm şi
intervall
och täck
sedan de
de
2-3 mm de adeziv
flexibil;
lăsaţi
să se
usuce
apoi începeţi
procesul
med 2-3 mm
kakellim
och låt torka. Fortsätt sedan på samma sätt som för
instalare
pe baza
betonată.
underlag av betong.
Garanţie
Partea
electrică a sistemului de încălzire prin pardoseală (cablul de încălzire)
Garanti:
are
ani garanţie.
Termostatul
are 2 (värmekabeln)
ani garanţie. Garanţia
nu este
valabilă
Den10eltekniska
delen
av värmegolvet
garanteras
under
10 år.
în
cazul unor defecţiuni
de factoritäcker
externi
şi/sau
în cazul
instalării
Termostatens
garantitidcauzate
är 2 år. Garantin
inte
skador
som orsakas
av
incorecte.
yttre faktorer och/eller felaktig installation.
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4.Materiale
Nödvändigt
material
necesare
- Doză electică
de aparataj standard
pentru termostat
mmhelst 50
- Standard
installationsdosa
för termostaten
(minst 35(min.
mm35
djup,
adâncime, preferabil 50 mm)
mm)
- Adeziv flexibil
saueller
mortar
autonivelant
şi tencuială
flexibilă
- Elastiskt
kakellim
flytspackel
och elastiskt
spackel
som passar för
recomandate pentru sisteme de încălzire prin pardoseală
värmegolv
- Ciment lim
flexibil
rosturile
de dilatare de-a lungul
- Flexibelt
ochpentru
limpistol
för expansionsskarvar
längspereţilor
väggarna
- Aprox.
2 metriflexibelt
de conductă
flexibilă
- Cirka
2 meter
elrör (16
mm)pentru fire electrice (16 mm)
- Sursă de
energie cu împământare
- Tandad
spackelspade
(i plast) med ca 6 mm tänder
- Multimetru
pentru testarea covorului după fiecare etapă a
- Jordat
strömuttag
procesului deför
instalare
- Multimeter
att testa mattan efter varje moment i installationen

5.Pregătire
Förberedelser
Avgör
var locul
termostaten
placeras.
Installera Fixaţi
en standard
Stabiliţi
unde vaskall
fi montat
termostatul.
o dozăkopplingsdosa
electrică
med
djup om
på 1,40
m puţin
höjd för
manövrering.
standard
cu minst
minim35
35mm,
mm gärna
adâncime
la cel
1,4enkel
m înălţime
Slipa/skär
ut nödvändiga
rännor och
montera kopplingsdosa
och şi
pentru facilitarea
operaţiunilor.
Săpaţi/tăiaţi
şanţurile necesare
elledningar.
montaţi doza şi conductele pentru fire electrice.
Två
måste2installeras,
förpentru
givaren
och dendeandra
för
Vorledare
fi instalate
conducte; en
una
senzorul
pardoseală
şi
matningskabeln
mattan.
Skär en ränna
i golvet
för givarröret
(2 cm
cealaltă pentrutill
cablul
de conectare
la sursa
electrică
al covorului
djup).
de încălzire. Tăiaţi un şanţ în podea pentru ţeava senzorului de
pardoseală (2 cm adâncime).
VARNING!
Lägg
INTE anslutningskabeln och givarkabeln i samma ränna!
ATENŢIE!
Placera
INTE temperaturgivaren
i närheten
(dolt) şi
radiatorrör!
NU amplasaţi
cablul de conectare
la sursaav
deett
energie
cablul
Installera
den
så att den
hamnar
under
enamplasaţi
värmekabel!
senzorului
dealdrig
pardoseală
în acelaşi
canal!
NU
senzorul
de temperatură în apropierea unei conducte (ascunse) de radiator!
SeNu
tillîlatt
ytan där
arbete med
mattan
skallde
utföras
är slät, ren och fri
instalaţi
niciodată
pe sub
un cablu
încălzire!
från damm och fett. På större ytor kan det bli nödvändigt att använda
expansionsskarvar
längs väggarna.
Asiguraţi-vă că suprafaţa
unde covorul va fi întins este netedă,
curată şi fără praf sau grăsimi. În spaţii mai mari, pot fi folosite şi
rosturile de dilatare de-a lungul pereţilor.

6. Mätning av motstånd

Măsurarea rezistenţei

Innan Deltasoft matta för golvvärme installeras bör motståndet mätas och
registreras på inspektionskortet i mitten av denna manual. Mätningen bör
göras
under
installationen
och efter
färdigställandet.
Înainte
de instalarea
covorului
Deltasoft
pentru încălzire prin
pardoseală, trebuie să măsuraţi rezistenţa acestuia şi să notaţi
Mät
mellan
motståndstrådarna
respektive
mellan
motståndstråd
och det
datele
obţinute
în cardul de control.
Aceleaşi
măsurători
vor
skyddsjordade
höljet.
Bevara
detta inspektionskort
fi repetate şi în
timpul
procesului
de instalare şi lai mätarskåpet
finalizarea på ett
synligt
ställe! Det utgör en del av din garanti.
instalării.
libere trebuie curbate la distanță de cel puțin 4 cm unul
7.Cablurile
deInpassning
celălalt. Nu trebuieav
să sekabelmattan
atingă sau să se intersecteze. Faceți o

nouă testare a covorului după ce a fost întins pe podea.
Lämna ett avstånd från väggen om 20 till 30 cm när mattan rullas ut
i större områden. Detta gäller inte för glasade väggar där extra värme
behövs. Om Deltasoft kabelmatta är för lång kan den skäras upp i en lång
längd och läggas runt mattans ytterkanter.
De lösa kablarna måste förläggas minst 4 cm från varandra. De får inte
vidröra eller korsa varandra. Gör ny mätning på mattan när den har
monterats.
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Aplicarea
adezivului
8. Metod med
kakellim flexibil
Trageți cablul de conectare prin canalul electric până la termostat.
Drag änden för anslutningskabeln genom den elektriska kanalen till
termostaten.
Aplicați
amorsă corespunzătoare pe podea și lăsați să se usuce.
Grundmåla
undergolvet
med
en lämplig
färg ochînlåt
torka.superioară.
Întindeți
covorul
Deltasoft
cu cablul
de încălzire
partea
Lipiți
inferioară
a covorului
devärmekabeln
podea.
Rulla partea
ut Deltasoft
kabelmattan
med
på ovansidan.
Repetați
măsurarea
rezistențeipå
covorului
de încălzire.
Häfta fast
mattans undersida
undergolvet.
Aplicaţi
un strat de
adeziv en
flexibil
Mät motståndet
i mattan
gångpeste
till. covor şi asiguraţi-vă că aţi
acoperit tot covorul (INCLUSIV CAPETELE DE LEGĂTURĂ ŞI CAPETELE DE
CONEXIUNE);
aveţi
grijă sătvåkomponentlim
nu existe bule deöver
aer şimattan
folosiţioch
o gletieră
din
Lägg på ett lager
elastiskt
se till att
plastic cu zimţi pentru a nu afecta covorul. (NU LOVIȚI PLĂCILE!).
hela mattan (INKLUSIVE ÄNDSPLITS OCH ANSLUTNINGSSPLITS) täcks
av limmet. Var noga med att undvika luftbubblor och använd en tandad
Fie lăsaţi acest strat de adeziv să se usuce şi aplicaţi apoi un alt strat
spackelspade
förplăcile
att undvika
skador
Deltasoft
kabelmattan.
de
adeziv, apoii plast
puneţi
şi apăsaţi
uşorpåuna
lângă cealaltă,
fie (GÖR
INGA FLÄCKAR
PÅ KAKLET).
puneţi
direct plăcile
pe stratul de adeziv asigurându-vă că grosimea
stratului este suficient de mare pentru a acoperi covorul (minim 5 mm)
Låt
enderaplăcile
detta una
lagerlângă
lim torka
och lägg sedan på ytterligare ett lager
şi
apăsaţi
cealaltă.
kakellim och tryck sedan plattan på plats med en lätt glidande rörelse.
Eller så kan
man lägga
plattornacovorului.
direkt i första limlagret som skall vara
Repetați
măsurarea
rezistenței
tillräckligt tjockt för att täcka kabeln (minimum 5 mm). Tryck plattan på
plats med en lätt glidande rörelse.

Aplicarea mortarului autonivelant
Mät motståndet i mattan en gång till.
Întindeți covorul așa cum este descris la punctul 7. Fixați covorul de
podea.

9. Metod med flytspackel

Testați din nou covorul Deltasoft cu un multimetru și notați datele
obținute în cardul de control.
Passa in mattan så som beskrivs under punkt 7. Fäst mattan vid golvet.
Faceţi măsurători de rezistenţă atât între fire, cât şi între fire şi stratul
de împământare.
Testa Deltasoft kabelmattan igen med en multimeter och anteckna
avläsningarna
inspektionskortet.
Gör mätningar
bådeverificaţi
mellan dacă
Citiți
mai întâi på
instrucțiunile
de utilizare
ale mortarului,
resistanstrådarna
och mellan
resistanstråden
och det skyddsjordade
stratul
este recomandat
pentru
încălzire prin pardoseală
şi urmaţi höljet.
instrucţiunile producătorului.
Läs först igenom instruktionerna för flytspacklet, kontrollera att produkten
är lämpad
för värmegolv
och följ tillverkarens
exakt.apoi
Folosiţi
o racletă
pentru netezirea
mortarului.instruktioner
Lăsaţi să se usuce
aplicaţi placa de finisaj.
Măsurați
din nou
rezistența
covorului.
Utflytningen
av spacklet
måste
vanligen underlättas med en golvskrapa.
Låt spacklet torka under föreskriven tid innan golvplattorna läggs på enligt
Aplicați
apoi
un
strat
solid
de
adeziv
flexibil,
beskrivningen ovan.
aveţi grijă să nu existe bule de aer şi folosiţi o gletieră din plastic cu
zimţi
pentru a nui afecta
(NU
Mät motståndet
mattancovorul.
en gång
till.LOVIȚI PLĂCILE!)
Apăsați ușor plăcile una lângă cealaltă.
Lägg sedan på ett robust lager elastiskt kakellim och se till att undvika
luftbubblor. Använd en tandad limspackelspade i plast för att undvika
ATENȚIE!
skador
på Deltasoft
(FLÄCKA
NER KAKLET!)
Nu
aplicați
mai multkabelmattan.
de un strat de
mortar.INTE
Vă rugăm
respectați
instrucțiunilor producătorului.
Tryck plattan på plats med en lätt glidande rörelse.

VARNING! LÄGG INTE PÅ MER ÄN ETT LAGER FLYTSPACKEL, SE TILL ATT
FÖLJA TILLVERKARENS INSTRUKTIONER.
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i termostatens botten och trycka lätt. Både kåpan och frontplattan kan
sedan tas loss.
9.2 Kopplingsschema:
- Inkoppling görs enligt följande:
Instrucţiuni
montaj
- Kopplingspunkt
1, 4 och de
6 (jord)
används för trådarna från värmekabeln
- Kopplingspunkt 2 (neutral), 3 (fas) och 6 (jord) används för
matningsledningen
- Kopplingspunkt 5 används för anslutning av fjärrstyrning
- Kopplingspunkterna 7 och 8 används för anslutning av
temperaturgivaren
În funcție de timpul de uscare specific adezivului flexibil sau mortarului
autonivelant,
dar nu mai devreme de 21 de zile de la instalare, din
9.3
Installation:
cauza umidității
naturale
a podelei.
Punerea
în funcțiune
a sistemului
Placera
termostaten
och sätt
fast och
säkra den
i installationsdosan
med
maitvå
devreme
va produce
avariifrontplattan
pardoselei. Porniți
de
skruvarna.
Sätt tillbaka
och försistemul
in kåpansetând
på plats och
termostatul
pe modul
”Slow
(”Pornire
tryck
den försiktigt
i läge.
Närstart-up”
strömmen
slås på lină”).
dröjer det ca 5 minuter
innan den första frågan i startmenyn kommer upp på teckenrutan. Utför
instruktionerna enligt startmenyn.

Punerea în funcţiune a sistemului

Conectarea termostatului

În timpul instalării/dezinstalării termostatului, opriţi sursa de curent
electric. Instalarea trebuie realizată de un electrician acreditat
respectându-se instalația electrică existență și regulile de instalare
locale. Citiţi întotdeauna acest manual şi păstraţi-l alături de celelalte
garanţii.

Instalare
Plasaţi termostatul, montaţi-l şi fixaţi carcasa cu ajutorul a două
şuruburi. Înlocuiţi placa de protecţie a ecranului şi puneţi carcasa
ecranului la loc apăsând uşor. După ce porniţi energia electrică
aşteptaţi aproximativ 5 minute înainte ca primul mesaj din meniul
de pornire să apară pe ecran. Urmaţi meniul de pornire aşa cum este
descris în instrucţiuni.
| 
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16A 230V~50/60Hz T30 IP21

Manufacturer: C&F Technics

Sensor
Senzor

Intelligent-Control

Diagrama conectării firelor
Instalarea se face după cum urmează:
- Conectorii 1 şi 4 sunt pentru conectarea firelor de la covorul de
încălzire
- Conectorii 2 și 3 (neutru & activ) sunt pentru sursa de energie
- Conectorul 5 reprezintă conexiunea la telecomandă
- Conectorul 6 este pentru împământarea covorului de încălzire și a
sursei de energie
- Conectorii 7 şi 8 sunt pentru conectarea senzorului de pardoseală

Sensor
Senzor

Pilot / Fil pilote
Pilot

Heating / Chauffage
Încălzire

Fază
Phase

Neutral / Neutre
Neutru

1 2 3 4 5 6 7 8

Heating / Chauffage
Încălzire

Instrucţiuni pentru electrician
Verificaţi dacă sursa de curent electric este oprită. Îndepărtaţi carcasa
folosind instrument potrivit, cu vârful bont, spre exemplu mina de la
un pix, introducându-l în gaura de la baza termostatului şi exercitând o
uşoară presiune. Ulterior pot fi îndepărtate atât carcasa, cât şi placa de
protecţie a ecranului.

www.lvi.eu

Instrucţiuni de montaj

RETTIG SRL
Bucureşti, str. Brânduşelor nr. 3A, corp
1, etaj 1, sector 3
tel: 021 326 41 08
fax: 021 326 41 09
info@rettigicc.ro
Sediul social şi depozit
Localitatea Gilău, Ferma 8, Hala 17- 18,
Judeţul Cluj
tel: 0264 406 771
fax: 0264 406 770
office@rettigicc.ro
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