Celem „MBO HUTMEN jv" jest osi¹gniêcie pozycji krajowego
lidera w produkcji i sprzeda¿y stopów metali bia³ych oraz
materia³ów lutowniczych. Trzy siostrzane zak³ady (we Francji,
Anglii i w Chinach), laboratorium naukowo-rozwojowe, a tak¿e
d³ugoletnie doœwiadczenie, stwarzaj¹ warunki do wspó³pracy
z klientami poszukuj¹cymi odpowiednich materia³ów oraz
rozwi¹zañ technicznych.

Historia
Od ponad pó³ wieku przyczyniamy siê do rozwoju
przemys³u metali bia³ych i tworzenia polskich norm
oraz standardów bran¿owych dotycz¹cych stopów
cyny. W latach 80-tych XX wieku, w naszych
zak³adach zaczêto produkowaæ pierwsze w Polsce
druty lutownicze. W 2001 r. zosta³a utworzona spó³ka

dobre produkty,
przystêpna cena,
profesjonalna obs³uga

„MBO HUTMEN jv" Sp. z o.o. firma po³¹czy³a ponad
50-letnie doœwiadczenia francuskiego Metaux Blancs
Ouvres oraz Zak³adu Metali Bia³ych HUTMEN SA.

Niezawodna Jakoœæ

Nowoczesna technologia, dostêp do najlepszych

Spoiwa

rozwi¹zañ laboratoriów rozwojowych MBO Francja

Produkowane lutowia spe³niaj¹ wysokie wymagania stawiane

oraz wysoka jakoœæ potwierdzona certyfikatem ISO

produktom lutowniczym.

9001 sprawia, i¿ firma nale¿y do najdynamiczniej
rozwijaj¹cych siê spó³ek w Polsce. „MBO HUTMEN jv"
w 2005 r. do³¹czy³a do elitarnego grona Gazel Biznesu.

S¹ wytwarzane zgodnie z miêdzynarodowymi standardami
oraz posiadaj¹ atesty renomowanych producentów sprzêtu
elektronicznego i elektrotechnicznego. Z myœl¹ o klientach
prowadzimy sta³e badania naukowe oraz wymieniamy
doœwiadczenia z in¿ynierami i kierownikami produkcji.

Stopy Metali Bia³ych
Stopy ³o¿yskowe, niskotopliwe oraz o³owiowo-antymonowe
marki MBO HUTMEN uwa¿ane s¹ przez specjalistów za
produkty najwy¿szej jakoœci. Spe³niaj¹ najostrzejsze
wymagania przemys³u kolejowego i stoczniowego. Badania
przez nas prowadzone pozwoli³y na zastosowanie wyj¹tkowych
rozwi¹zañ w zakresie dodatków stopowych, które umo¿liwi³y
osi¹gniêcie wy¿szych parametrów tych stopów.
Stopy Bezo³owiowe MBO Hutmen s¹ zgodne z wytycznymi
Dyrektyw Europejskich RoHS i WEEE. Produkty te spe³niaj¹
wymagania jakoœciowe tak doskonale jak materia³y zawieraj¹ce
o³ów. Znalaz³y one ju¿ zastosowanie w wyrobach wielu licz¹cych
siê, miêdzynarodowych firm elektronicznych i elektrotechnicznych.

Elektronika i Elektrotechnika
Materia³y dla wszystkich technologii lutowniczych (rozp³ywowe,
lutowanie na fali, selektywne, automatyczne i manualne):
• pasta lutownicza
• druty z topnikiem

program dostaw

• pe³ne druty lutownicze
• lutowie w prêtach i g¹skach
• topniki w p³ynie
• topniki w ¿elu
• tabletki odtleniaj¹ce

Produkty Specjalne

Standardowe stopy bezo³owiowe

Stopy Niskotopliwe

Symbol stopu

Temp. topnienia

Pasta

Drut

Prêt

Drut

Prêt

Stopy Wysokotopliwe
Taœmy i kszta³tki
Stopy dla modelarzy

Stopy Odlewnicze
Stopy £o¿yskowe
Drukarskie O³owiowo-Antymonowe PbSb

Spoiwa miêkkie dla budownictwa
Drut i Pasta BLOWPIPE

Sn99Cu1 /Sn99,3Cu0,7
Sn99CuSp
Sn97Cu3
Sn97Ag3
Sn96,5Ag3,5
Sn96Ag4
Sn95Ag5
Sn96,5Ag3,0Cu0,5
Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Sn70Zn30*
Sn90Zn10*

[E]
[E]

[E]

[E]
[E]

227°C
227°C
227 - 260°C
221 - 232°C
221°C
221 - 238°C
221 - 240°C
217°C
217°C
198 - 350°C
198°C

Sn97Cu3 dla instalacji miedzianych

*stopy niezalecane w elektronice

Druty do instalacji solarnych

Standardowe stopy na bazie cyny i o³owiu

Laski lutownicze LC60, LC50, LC40,
LC30 oraz wysokocynowe LC95
Woda Lutownicza MBO Alfa

Anody odlewane
i stopy do galwanizacji
Stopy cyny dla cynkowni
Cyna 99,9% min. w postaci kul

Symbol stopu
Sn60Pb40
Sn63Pb37
Sn60Pb38Cu2
Sn62Pb36Ag2
LC40 (Pb60Sn40)
LC30 (Pb70Sn30)

Temp. topnienia
[E]

Pasta

183 - 190°C
183°C
183 - 190°C
197°C
183 - 238°C
183 - 260°C

Na ¿yczenie klienta dostêpne s¹ inne gatunki stopów.

lub p³askowników

Informacje potrzebne do zamówienia
Pasty:
• Typ pasty
• Symbol stopu
• Ziarnistoœæ pasty
(Fine Pitch lub Ultra-Fine Pitch)
• Zawartoœæ czêœci metalicznej
• Typ i wielkoœæ opakowania
• Iloœæ

Drut z topnikiem:
• Symbol stopu
• Œrednica drutu
• Rozmiar szpuli
• Typ topnika
• Zawartoœæ topnika
• Iloœæ

Stop w prêtach:
• Symbol stopu
• Rodzaj i waga prêta
• Iloœæ

Topnik w p³ynie:
• Typ topnika
• Rodzaj i wielkoœæ opakowania
• Iloœæ

elektronika i elektrotechnika
Lutowanie elektroniki staje siê coraz trudniejsze. Komponenty elektroniczne s¹ coraz bardziej skomplikowane.
W procesach d¹¿y siê do ca³kowitego wyeliminowania wad lutowniczych, a od spoin wymaga siê pe³nej i d³ugoterminowej niezawodnoœci.

Spoiwa lutownicze MBO HUTMEN w postaci prêtów i g¹sek
Stopy lutownicze MBO HUTMEN produkowane s¹ ze starannie wyselekcjonowanych metali o wysokiej czystoœci
- z pierwszego wytopu, aby spe³nia³y najwy¿sze wymogi jakoœci lutowania. Stopy lutownicze
MBO HUTMEN maj¹ zastosowanie w agregatach lutowniczych, tyglach statycznych oraz automatycznych
maszynach zanurzeniowych.

Dostêpne jakoœci prêtów
SQ
Nitro
Deoxyd
Superclean

Prêty wykonane wg kryteriów norm europejskich lub zaostrzonych, wewnêtrznych norm MBO HUTMEN
Prêty wyt³aczane z przeznaczeniem dla technologii, w których wykorzystywany jest azot w ca³ym procesie
Prêty odtlenione do stosowania wszêdzie tam gdzie proces prowadzony jest w powietrzu
Prêty wykonane ze sk³adników o zaostrzonych wymaganiach czystoœci - wg wymagañ klienta

Dostêpna forma

ciê¿ar

Prêty trójk¹tne

ok. 250g sztuka

G¹ski z oczkami podwieszeniowymi

ok. 4,5 kg sztuka

Prêty wyt³aczane

ok. 1 kg sztuka

Pakowanie
Prêty i g¹ski pakowane s¹ w kartony lub wi¹zki po 20kg
i uk³adane na paletach drewnianych max. 1000kg/paletê.

Na ¿yczenie dostêpne inne kszta³ty

Dla wanien o³owiowych i bezo³owiowych, w celu zredukowania odpadów dostêpne s¹ tabletki odtleniaj¹ce.
Utlenienie stopu lutowniczego jest spowolnione przez bardzo cienk¹ warstwê ochronn¹.

Topniki w p³ynie
Obok stopu lutowniczego, proces niezawodnego lutowania uzale¿niony jest, przede wszystkim, od u¿ycia w³aœciwego
topnika. Musi on przygotowaæ powierzchniê do lutowania w najlepszy mo¿liwy sposób, nawil¿yæ i odparowaæ zupe³nie
po lutowaniu, nie zostawiaj¹c ¿adnych pozosta³oœci na p³ytce drukowanej, które by obni¿a³y opornoœæ uk³adu.
MBO HUTMEN oferuje pe³ny zakres topników, które produkowane s¹ w sposób pozwalaj¹cy im spe³niaæ najwy¿sze
wymagania jakoœciowe.

Topniki
Kalafoniowe

RA: BC 360; BC 340; TC410; RMA: BC 310; TC320

NO CLEAN (bez halogenków)
- Alkoholowe

MBO 40S2A; MBO 40S2A M; MBO 50S2A;

- Wodne (VOC Free)

MBO WBF01; MBO WBF02; UNIFLUX LS0

Wodo-zmywalne

H 32 M; H 35 M; H 325 M; H 350 M; H 351 M

Wodne

PR102; PR 1022; PR 202

W zale¿noœci od procesu, topniki posiadaj¹ zró¿nicowane parametry
- tak, aby zapewniæ optymalne lutowanie i wygl¹d p³ytki.

Pakowanie: pojemniki 10 l , 20 l

Topniki w ¿elu
Specjalnie na potrzeby serwisów elektronicznych laboratoria MBO opracowa³y topnik w ¿elu, który zdobywa
najlepsze rekomendacje w autoryzowanych serwisach na ca³ym œwiecie: Topnik MOB39 „NO CLEAN”, szczególnie
zalecany do precyzyjnych elementów SMD m.in. uk³adów BGA.

Pakowanie: strzykawki 5g, 10g, pojemniki 150g

Pasty lutownicze MBO
Obecnie, z uwagi na miniaturyzacjê urz¹dzeñ i komponentów elektronicznych, coraz wiêksza czêœæ produkcji elektronicznej odbywa siê w technologii powierzchniowej SMT.
MBO HUTMEN oferuje pasty lutownicze produkcji MBO-Francja dla ró¿nych aplikacji. Spe³niaj¹ najwy¿sze wymagania
wspó³czesnej technologii oraz osi¹gaj¹ wybitne w³aœciwoœci.

Dostêpne typy past
SIRIUS 1

ORION 410

SIRIUS 1 Di

Pasta No-Clean szczególnie polecana
do aplikacji bezo³owiowych.
Doskona³e parametry techniczne.
Czyste pozosta³oœci.

Pasta No-Clean zalecana w lutowaniu
SnPb- zachowuj¹ca wysokie parametry
w szerokim zakresie ustawieñ drukowania
i pieca (szerokie okno procesowe).

Przeznaczona do dozowania
ze strzykawek.
Perfekcyjna depozycja.
Optymalna spoina.

TITAN HT-12

WSP 150 BLOWPIPE

Farba lutownicza

Pasta o aktywnej formule,
odporna na wysok¹ temperaturê.

Pasta wodo-zmywalna.

Aktywna pasta dla elektrotechniki
o p³ynnej konsystencji farby .

Pasty do zastosowañ specjalnych

Pasty SIRIUS 1 i ORION 410 oferuj¹ wysokie prêdkoœci drukowania, szerokie okno procesowe, wysok¹ zwil¿alnoœæ
oraz aktywnoœæ na wszystkich pod³o¿ach, odpornoœæ na kuleczkowanie, bardzo dobre parametry „Stencil life”
i „Tack Life”. Pasty zosta³y przebadane w laboratoriach TRACE-USA i SIEMENS, gdzie zosta³y bardzo wysoko ocenione.

Pakowanie
strzykawki
puszki JAR

30g 100g
250g 500g

kasety pro-flow

750g

naboje (cartridge)

500g 1 kg

druty lutownicze pe³ne oraz druty z topnikiem
Pomimo automatyzacji procesów produkcji w wiêkszoœci przypadków nie mo¿na wyeliminowaæ rêcznego lutowania.
Najlepszy efekt lutowania zale¿y przede wszystkim od prawid³owo dobranej œrednicy drutu oraz topnika.
Oferujemy szerok¹ gamê topników oraz œrednic drutów, dziêki czemu mo¿emy dobraæ najbardziej odpowiedni produkt
do Waszej specyfiki produkcji.
Druty z topnikiem MBO HUTMEN posiadaj¹ wysok¹ wydajnoœæ i aktywnoœæ, które w po³¹czeniu z w³aœciwoœciami
nawil¿aj¹cymi gwarantuj¹ najlepsz¹ jakoœæ lutowania zarówno w procesie automatycznym jak i manualnym.

Na specjalne ¿yczenie klienta dostêpne s¹ druty z 1,3,5 ¿y³ami topnika.
Oznaczenie wg
DIN 8511
EN 29454

Typ Topnika

Oznaczenie topnika

Wodo-zmywalne
(aktywowane halogenkami)

F-SW-12
3.1.1

HC3

HC2

SR

Kalafoniowe
(aktywowane halogenkami)

F-SW-26
1.1.2

CR

RL

RD

RJ10 HT

„No-Clean”
(aktywowane bezpiecznymi halogenkami)

F-SW-26
1.1.2

A5

A11

„No-Clean”
(bezhalogenkowe)

F-SW-32
1.1.3

R1

A0

R45

RSNB

topnik spoiwo

3,3%

2,2%

1,1%

Druty o 3 œrednich
zawartoœciach topnika

*
Dostêpne œrednice drutów (w mm)
Dostêpne wagi szpul

0,10 kg

0,3 0,5 0,75 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

0,25 kg

0,5 kg

1,0 kg

4,0kg

10,0 kg

15,0kg

lub inna na ¿yczenie

20,0 kg

Druty dostêpne s¹ równie¿ w postaci krêgów w beczkach po 30kg lub luzem oraz spiralki po 30g.

Materia³y specjalne
Korzystaj¹c z d³ugoletniego doœwiadczenia w odlewnictwie produkujemy stopy specjalne o wyj¹tkowych w³asnoœciach.
Stosowane w onkologii i radiologii jako ochrona przeciw promieniowaniu, przy zabezpieczeniach przeciwpo¿arowych,
do specjalnego lutowania, wytwarzania precyzyjnych form odlewniczych oraz w wielu innych ga³êziach przemys³u.
Oznaczenia stopów i odpowiadaj¹ce im temperatury topnienia

Lutowia wysokotopliwe
S-Pb90Sn10
Pb97Ag3
Pb91Sn8Sb1

Stopy niskotopliwe

266-302°C

TBC12 (Stop Wooda)

70°C

305°C

TBC14 (Stop Matrix)

108°C

TOC30

135°C

280-305°C
301°C

S-Sn50In50

117-125°C

S-Pb93Sn5Ag2

296-301°C

S- Bi57Sn43

138°C

S-Pb98Sn2

320-325°C

S- Sn50Pb32Cd18

145°C

730°C

Pb60Sn36Sb3Cd1

190-230°C

Pb93.5Sn5Ag1.5

Spoiwo Twarde CuP8

Dostêpne s¹ równie¿ inne stopy niskotopliwe z norm wewnêtrznych MBO HUTMEN
lub PN-91/H-87203
Postaæ: druty, prêty lub g¹ski w zale¿noœci od rodzaju stopu
Taœmy i kszta³tki wykonane ze stopów
lutowniczych.
Stopy dla modelarzy o odpowiednich
walorach odlewniczych i wzrokowych.

rynek budowlany
Siêgaj¹c do korzeni zaanga¿owania naszej firmy w produkcjê spoiw (oraz prêtów i rur miedzianych HUTMEN S.A.)
dla budownictwa, stworzyliœmy specjaln¹ gamê produktów przeznaczonych na ten rynek.

Drut i Pasta Sn97Cu3 HT
MBO HUTMEN opracowa³o ekologiczny stop o podwy¿szonej temperaturze topnienia ze specjalnym przeznaczeniem
dla systemów solarnych.

Laski i druty lutownicze
LC60; LC50; LC40, LC30 do lutowania dachów i rynien stalowych.
W formie prêtów trójk¹tnych wyciskanych (13x10x450 mm) lub odlewanych (13x10x450 mm)
Druty o œrednicach od 1-4mm na szpulach od 250g do 1kg.

Woda lutownicza MBO Alfa
Topnik wspomagaj¹cy lutowanie prêtami i drutami.

Drut i Pasta „BLOWPIPE 100" Sn97Cu3
Zestaw drutu i pasty BLOWPIPE stanowi¹ kompletne rozwi¹zanie w zakresie lutowania miêkkiego sanitarnych instalacji
miedzianych - rur Cu. Topnik nie rozp³ywa siê i nie rozpryskuje oraz doskonale zwil¿a powierzchniê miedzi, dziêki
czemu uzyskuje siê wyj¹tkowo szczelne przyleganie do metalu. Minimalne pozosta³oœci s¹ w pe³ni wodo-zmywalne.
Pasta mo¿e byæ stosowana bez uprzedniego odt³uszczania elementów.

Anody odlewane i stopy do galwanizacji
Dostrzegaj¹c nowe wymagania rynku, MBO Hutmen wprowadzi³ do oferty produkty dla galwanizerni
i producentów p³ytek drukowanych.
Stopy cyny dla cynkowni: SnPb90, SnZn10, SnZn30, SnZn50 w postaci prêtów odlewanych po 250g lub 4kg
Anody Cynowe: Cyna 99,9% min. lub o wy¿szej czystoœci na zamówienie; w postaci kul lub p³askowników
800x200x10mm, 600x200x10mm, 400x200x10mm. Kule o œrednicy ok. 50mm lub inne na zamówienie.
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stopy odlewnicze
Najwy¿sza jakoœæ i bezpieczeñstwo pracy to cechy, których wymaga siê od stopów
odlewniczych.

Stopy na ³o¿yska œlizgowe
MBO HUTMEN opracowa³o niepowtarzaln¹ technologiê odlewania stopów ³o¿yskowych
w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie wysokich w³asnoœci mechanicznych stopu oraz
równomiernoœæ rozk³adu pierwiastków stopowych w ca³ej objêtoœci stopu. Specjalne
dodatki stopowe gwarantuj¹ lepsz¹ lejnoœæ stopu oraz wysok¹ jakoœæ i powtarzalnoœæ
wyrobu. Przeprowadzamy badania mechaniczne, metalograficzne struktury stopu oraz
sk³adu chemicznego w objêtoœci i w mikroobszarach.
Stopy ³o¿yskowe MBO HUTMEN uzyskuj¹ uznanie Towarzystw Klasyfikacyjnych,
w tym Polskiego Rejestru Statków czy Lloyd.
Stopy do odlewania odœrodkowego i statycznego dostêpne s¹ w postaci g¹sek
o wymiarach 330x140x50mm i masie ok. 15-20 kg

Stopy £o¿yskowe MBO HUTMEN
Norma
PN-82/H-87111
PN-ISO 4381

£89

£83

SnSb8Cu4

SnSb12Cu6Pb

BN-75/0871-04

Oznaczenia stopu
£80S
£16
SnSb8Cu4Cd

£89L

£10As

£6

PbSb14Sn9CuAs

£80L

Produkujemy równie¿ odpowiedniki ww. stopów wg norm GOST 1320-76

W ofercie posiadamy tak¿e nowoczesne stopy ³o¿yskowe bezo³owiowe na bazie cyny, zapewniaj¹ce optymalne w³asnoœci
mechaniczne, redukcjê odkszta³ceñ plastycznych i spe³niaj¹ce obecne wymagania w zakresie ochrony œrodowiska.

stopy drukarskie o³owiowo-antymonowe PbSb-; PbSnW dalszym ci¹gu istnieje szereg zastosowañ o³owiu i jego stopów, w których zmiana o³owiu na metal ekologiczny jest
niemo¿liwa, jak np. przy budowie barier promieniowania. W zwi¹zku z tym dyrektywa RoHS dopuszcza stosowanie
stopów o zawartoœci powy¿ej 80% o³owiu.
Wychodz¹c naprzeciw specjalnym zastosowaniom o³owiu MBO HUTMEN jest równie¿ partnerem przemys³u w zakresie
dostaw stopów odlewniczych o³owiu.

Stopy odlewnicze o³owiu, stopy drukarskie
Norma

Oznaczenie
stopu

PN-71/H-87201

PbSb3

OT3

PbSb10

OT10

PN-78/H-87202

PbSb13

DJ0/13

PbSb15Sn6

DM6/15

PbSb16Sn7

DS7/16

Inne stopy dostêpne na ¿yczenie.

serwis MBO Hutmen
Us³ugi zwi¹zane z dostawami
Sprzeda¿ naszych produktów odbywa siê poprzez firmowy magazyn we
Wroc³awiu oraz przez sieæ dystrybutorów na terenie kraju. Jesteœmy bardzo
elastyczni - gwarantujemy krótkie terminy dostaw, nawet w przypadku
zamówieñ na specjalne ¿yczenie Klienta. Wiêkszoœæ standardowych

foto z laboratorium

zamówieñ realizowana jest, wraz z dostaw¹, w ci¹gu 24h (na terenie Polski).

Wsparcie i doradztwo techniczne
W celu zapewnienia w³aœciwej jakoœci koñcowej produktów zapewniamy
doradztwo i pomoc w zakresie wyboru w³aœciwych stopów i materia³ów
lutowniczych oraz ich parametrów technicznych.
S³u¿ymy równie¿ pomoc¹ w zakresie stosowania technologii lutowniczych
i usprawnieñ na linii produkcyjnej.

Wdra¿anie technologii bezo³owiowej
Proces przestawienia siê na materia³y bezo³owiowe jest kosztowny
oraz stawia pytania dotycz¹ce jakoœci, niezawodnoœci oraz wydajnoœci.
Z dum¹ dzielimy siê z Pañstwem naszym doœwiadczeniem w zakresie
wdra¿ania technologii bezo³owiowej. Mo¿ecie siê Pañstwo do nas zwróciæ jeœli poszukujecie kompetentnych i wyczerpuj¹cych odpowiedzi na pytania
dotycz¹ce zarówno technologicznej, jak i kosztowej strony przedsiêwziêcia.

Analizy chemiczne
MBO HUTMEN analizuje próbki stopów z tygli lutowniczych. Klienci s¹
informowani o poziomie zanieczyszczeñ oraz otrzymuj¹ zalecenia
dotycz¹ce dalszego postêpowania.

Likwidacja zu¿ytych materia³ów
Zajmiemy siê, na korzystnych warunkach, Pañstwa materia³em odpadowym.
Posiadamy urz¹dzenia do utylizacji zgarów, past, drutów i zu¿ytych stopów
lutowniczych.

System Jakoœci
Proces produkcyjny MBO HUTMEN jest zgodny ze standardami zarz¹dzania
jakoœci¹ EN ISO 9001:2000.
Produkty MBO HUTMEN spe³niaj¹ standardy EN 29453, EN 29454, kluczowe
standardy polskie i zagraniczne oraz standardy pracy MBO HUTMEN.
Dzia³ techniczny
· rekomendacje produktów
· dane techniczne produktów
· rozwi¹zania technologiczne
· pomoc techniczna w terenie
· testy produktów - zamawianie próbek
· rozwój produktów
tel.: 071-334-8838, 071-334-8834;
fax: 071-334-8837
*fotografie wykonano w Alco Electronics sp. z o.o.

Dzia³ Obs³ugi Klienta
· przyjmowanie zamówieñ
· oferty cenowe
· terminy realizacji
· dostawy towarów
tel.: 071-334-8894, 071-334-8634;
fax: 071-334-8837

MBO FRANCJA
Metaux Blancs Ouvres
Rue de ls Fonderie B.P. 49
21806 Chevigny - Saint - Sauver Cedex
tel. (+33) 3 80 46 12 58 fax (+33) 3 80 46 66 59
www.mbosolder.com

MBO POLSKA
MBO-Hutmen jv Sp. z o.o.
ul. Grabiszyñska 241
53-234 Wroc³aw, Polska
tel. (+48) 71 33 48 634 fax (+48) 71 33 48 837
mbo.biuro@hutmen.pl
www.mbohutmen.com.pl

MBO CHINY
MBO – DOUBLINK SOLDERS CO., LTD.
5 Xingsheng Industrie Zone, 7 Tong Ji Middle Road,
Beijing
Economic and Technological Development Area 100176
Tel. (+ 86) 01 67865200 Fax (+ 86) 01 67865199
E-mail:dbgw@163bj.com

MBO WIELKA BRYTANIA
MBO UK Limited
Mill End - Stanton - Ware - Herts - SG11 1 LR
tel. (+44) 1920 823 999 fax (+44) 1920 823 631
www.mbouk.co.uk
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