
PRODUKTY RADPOL 

WSPIERAJĄ TRANSFORMACJĘ 

ENERGETYCZNĄ



FAKTY I LICZBY

40 LAT DOŚWIADCZENIA

30 RYNKÓW ZBYTU

3 ZAKŁADY PRODUKCYJNE

380 PRACOWNIKÓW

RADPOL S.A. to wytwórca i dostawca zaawansowanych

technologicznie instalacji do transportu mediów, produktów dla

energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych,

kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi

przemysłu.

RADPOL S.A. jest liderem na rynku wyrobów termokurczliwych

sieciowanych radiacyjnie i specjalizuje się w produktach

z uszlachetnionego polietylenu, które powstają na bazie

własnych mieszanek materiałowych. Spółka jako jedyna w kraju

posiada dwa akceleratory elektronowe do sieciowania

radiacyjnego.

https://www.radpol.eu/pl/o-spolce/profil-dzialalnosci/informacje


NASZE WARTOŚCI I MISJA

KLIENCI SĄ DLA NAS 

NAJWAŻNIEJSI

SPEŁNIAMY POTRZEBY

BUDUJEMY RELACJE

TWORZYMY 

INNOWACJE

CIĄGLE SIĘ ROZWIJAMY

WDRAŻAMY

INNOWACJE JUTRA

DZIAŁAMY

ZESPOŁOWO

AKTYWNI W DZIAŁANIU

PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ

WSPÓLNIE Z KLIENTAMI TWORZYMY

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

BUDUJĄCE DLA NICH WARTOŚĆ



NASZE PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Zadowolenie klientów oraz wysoka jakość produktów są dla nas najważniejsze.

Budujemy relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Jesteśmy zdania, że dobra

współpraca to współpraca długofalowa. To właśnie dla naszych partnerów

handlowych tworzymy świat korzyści RADPOL, który łączy w sobie wiele

elementów.
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RADPOL NA PRZESTRZENI OSTATNICH 5 LAT*

5

▪ Dynamiczny wzrost rentowności Spółki na przestrzeni ostatnich 5 lat, jest wynikiem:

–Wprowadzenie do portfela Spółki realizacji zleceń dedykowanych dla przemysłu – bardziej wymagających pod względem realizacji, ale

zapewniających Spółce dotarcie do specyficznych rynków,

–Koncentracja na sprzedaży eksportowej z naciskiem na sprzedaż produktów wysokomarżowych,

–Rozpoczęcie sprzedaży usług produkcyjnych, przerobu powierzonego materiału i odzyskiwania materiałów ze względów środowiskowych,

–Wdrożenie licznych projektów optymalizacyjnych procesy produkcyjne, logistykę i funkcje wsparcia,

–Centralizacja procesów oraz identyfikacja synergii między zakładami zarówno pod kątem ich funkcjonowania, jak również oferty produktowej,

–Zaniechanie działalności w obszarze generującym straty, tj. zamknięcie zakładu w Ostrowie Wielkopolskim.

▪ Zgodnie z założeniami Strategii została zapewniona stabilność w obszarze finansowania zewnętrznego na kolejne lata działalności – do roku 2024.

▪ Dynamika wzrostu sprzedaży wyhamowała w R 2020 ze względu na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, co w opinii Zarządu wpłynie na brak

realizacji podstawowych założeń strategii zdefiniowanych w złotych, wskaźniki rentowności jednak zostaną zrealizowane na oczekiwanych lub wyższych

poziomach.

* Dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują działalność kontynuowaną (bez WIRBET). Dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują dane całej Spółki. **Spadek majątku trwałego oraz wzrost pozostałych aktywów 

netto na 31gru20 w porównaniu do 31gru19 jest w głównej mierze efektem prezentacji aktywów trwałych zakładu WIRBET jako przeznaczone do sprzedaży (odpowiednio aktywa w wysokości 11,6m PLN oraz zobowiązania związane z tymi aktywami w wysokości 1,16m PLN). 5
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W TROSCE O ŚRODOWISKO I KOLEJNE POKOLENIA

RADPOL S.A. stosuje unikalną technologię sieciowania radiacyjnego –

z wykorzystaniem akceleratorów elektronowych, jako jedna z niewielu

firm europejskich. Sieciowanie radiacyjne nie wpływa negatywnie na

środowisko naturalne w odróżnieniu od sieciowania chemicznego

wykorzystywanego przez inne firmy.

Sieciowanie radiacyjne stosowane przez RADPOL S.A. nie wymaga

użycia chemikaliów sieciujących i góruje nad metodami chemicznymi

z tego względu, że w materiale usieciowanym nie ma pozostałości

środków chemicznych. Dlatego też sieciowanie radiacyjne jest bardziej

przyjazne środowisku naturalnemu.

Dbamy o wysoką jakość produkowanych wyrobów, przy jednoczesnym

respektowaniu wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Gwarancją realizacji tak sformułowanej polityki środowiskowej jest

wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System

Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm PN EN ISO 9001:2015 oraz

PN EN ISO 14001:2015.



RADPOL W TRANSFORMACJI 

ENERGETYCZNEJ

POLSKI



RADPOL W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ (PEP 2040)

CEL SZCZEGÓŁOWY 2. 

Rozbudowa 

infrastruktury wytwórczej i 

sieciowej energii 

elektrycznej

CEL SZCZEGÓŁOWY 6. 

Rozwój odnawialnych źródeł 

energii

PROJEKT STRATEGICZNY 6. 

Wdrożenie morskiej energetyki

wiatrowej 

CEL SZCZEGÓŁOWY 7. 

Rozwój ciepłownictwa 

i kogeneracji

PROJEKT STRATEGICZNY 2A. 

Rozwój ciepłownictwa 

systemowego

CEL SZCZEGÓŁOWY 3. 

Dywersyfikacja dostaw i 

rozbudowa infrastruktury 

sieciowej gazu ziemnego, 

ropy naftowej i paliw ciekłych



NASZE ROZWIĄZANIA – SYSTEMY RUROWE

SYSTEMY RUR 

PREIZOLOWANYCH

RURY RC PP/PE MUFY SIECIOWANE 

RADIACYJNIE

https://www.radpol.eu/pl/produkty


NASZE ROZWIĄZANIA – ELECTRO&TECH

SYSTEMY IZOLACJI 

TERMOKURCZLIWEJ

AKCESORIA

TERMOKURCZLIWE
AKCESORIA

KABLOWE
IZOLATORY

https://www.radpol.eu/pl/produkty


INNOWACYJNE SYTEMY RUR 
PREIZOLOWANYCH DLA ENERGETYKI

CEL SZCZEGÓŁOWY 7. 

Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji

PROJEKT STRATEGICZNY 2A.

Rozwój ciepłownictwa systemowego



CIEPŁOWNICTWO MA WIELE DO NADROBIENIA

• Rynek ciepła systemowego w Polsce należy do największych w Unii

Europejskiej. Obejmuje ponad 40 proc. gospodarstw domowych.

• Obecnie ponad 80 proc. systemów ciepłowniczych to systemy

nieefektywne.

• Unowocześnienie sieci przesyłowych i modernizacja źródeł produkcji

ciepła to najważniejsze wyzwania jakie stają przed branżą ciepłowniczą

w nadchodzących latach.

• Ich przebudowa wiązać się będzie z wysokimi nakładami finansowymi.

Warto więc wziąć pod uwagę nie tyko kwestie bezpośrednich kosztów

budowy, ale również koszty ich przyszłej eksploatacji.

Źródło grafiki: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Raport o ciepłownictwie „Ciepłownictwo 

bez środków na transformację - głównym powodem, stan prawa i praktyka regulacyjna”. Warszawa, 

marzec 2020 r.

Poglądowy rozkład systemów ciepłowniczych 

spełniających kryterium „efektywnego 

energetycznie systemu ciepłowniczego” zgodnie z 

art. 7b ust 4 ustawy Prawo energetyczne.



Przesył i dystrybucja ciepła:

• Należy wybudować 2500 km nowych sieci ciepłowniczych.

• Modernizacji i przebudowy wymaga około 6500 km obecnie

istniejących sieci.

• Konieczna jest również modernizacja węzłów cieplnych,

likwidacja węzłów grupowych i inwestycje w inteligentne sieci

ciepłownicze.

• Łączne koszty jakie musi ponieść branża w tym zakresie

szacowane są pomiędzy 11 a 30 mld zł.

Nie będzie efektywności energetycznej bez 

efektywnego przesyłu.

DOSTOSOWANIE CIEPŁOWNICTWA 

DO CELÓW PEP 2040



PIERWSZY KOMPLETNY SYSTEM RUR Z BARIERĄ DYFUZYJNĄ

Proponowane przez RADPOL opatentowane rozwiązanie to

pierwszy polski kompletny system rur preizolowanych z barierą

dyfuzyjną.

Nasza technologia gwarantuje, że straty na przesyle mediów

już w okresie 10-letniej eksploatacji będą o 15 proc. niższe w

stosunku do rurociągu bez bariery dyfuzyjnej.

Innowacyjne rozwiązanie RADPOL jest kompleksowym systemem

rur preizolowanych, z elementami łączeniowymi w postaci muf

sieciowanych radiacyjnie i kształtkami niezbędnymi do budowy

pełnego rurociągu.

Zastosowanie technologii RADPOL istotnie wpływa na obniżenie

rzeczywistych kosztów eksploatacji rurociągów w perspektywie

długoterminowej.

System RADPOL został przetestowany przez akredytowane 

i certyfikowane laboratorium



PIERWSZY KOMPLETNY SYSTEM RUR Z BARIERĄ DYFUZYJNĄ

Innowacyjna technologia RADPOL polegająca na wytwarzaniu bariery

dyfuzyjnej z materiału na bazie EVOH oraz umieszczeniu jej w płaszczu

rury osłonowej (pomiędzy dwoma warstwami modyfikowanego HDPE)

pozwoliła stworzyć nową generację systemu antydyfuzyjnego.

Bariera, którą tworzy 

dla O2, N2, CO2

1mm EVOH odpowiada 

9m HDPE!!!

Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji λ W/mK pozostaje

praktycznie niezmienny i nie pogarsza się w trakcie całego okresu

eksploatacji rurociągu.

Materiał Warunki testu

Przenikanie gazu (GTR)

(cm3
*mm/m2

*dzień*atm.)

N2 O2 CO2

EVOH 25°C, 0% RH 0,00034 0,0054 0,016

HDPE 22°C 22 70 247



654

321
ZALETY SYSTEMU RADPOL Z BARIERĄ DYFUZYJNĄ 

Wydłużenie okresu 

eksploatacji sieci 

przesyłowej, poprzez 

zatrzymanie zjawiska 

degradacji warstwy 

izolacyjnej 

Istotne ograniczenie strat ciepła 

w procesie przesyłu mediów, 

czego następstwem jest 

mniejsza ilość energii i 

zmniejszenie poziomów emisji 

CO2 do atmosfery (ograniczenie 

efektu cieplarnianego) 

Jeden standard 

technologii dla każdego 

elementu rurociągu 

(rury, kształtki i mufy) 

Praktycznie stały poziom 

izolacyjności w całym okresie 

eksploatacji systemu 

przesyłowego 

Możliwość dostarczania 

mediów o dobrych 

parametrach na większe 

odległości 

Zachowanie wysokich 

parametrów 

wytrzymałościowych 

zespołów rurowych na 

ścinanie (w kierunku 

osiowym i stycznym) 



Materiał usieciowany radiacyjnie charakteryzuje się 

cechami:

• Pamięć kształtu

• Temperatura pracy do 135O C

• Wytrzymałość na szok temperaturowy do 250O C

• Odporność na korozję naprężeniową i promieniowanie UV

• Odporność na agresywne czynniki chemiczne

• Zwiększona wytrzymałość mechaniczna

• Odporność na wyładowania niezupełne

MUFY SIECIOWANE RADIACYJNIE Z BARIERĄ DYFUZYJNĄ

Oferta Radpol obejmuje wyroby sieciowane radiacyjne 

wykorzystywane przy budowie rurociągów preizolowanych:

• Mufy termokurczliwe proste do DN 630

• Mufy termokurczliwe kolanowe do DN 250

• End-cap



REALIZACJE

Radpol S.A. dostawcą rur preizolowanych dla 

ekologicznej inwestycji w Warszawie

Lokalizacja

Polska, Warszawa

Zakończenie projektu

2020

Zastosowanie

Sieć ciepłownicza

Produkt

Rury preizolowana, łuki preizolowane, mufy, end capy

Dzięki funduszom pozyskanym przez Inwestora z Programu

Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” możliwa

była przebudowa sieci ciepłowniczej na Warszawskiej Pradze.

Celem inwestycji było zmniejszenie emisyjności gospodarki lokalnej

poprzez efektywną dystrybucję ciepła systemowego.



SYSTEM RUR NAPOWIETRZNYCH 

UV PROTECT COLOR



RURY UV PROTECT COLOR

• Rury UV PROTECT COLOR posiadają płaszcz ze specjalnie

zmodyfikowanego HDPE odpornego na promieniowanie UV

są też odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie środków

chemicznych, zmiany temperatur otoczenia oraz zapewniają

pełną szczelność przez min 30-letni okres eksploatacji.

• RADPOL produkuje kompletny system rur preizolowanych

UV PROTECT COLOR w pełnym zakresie średnic do DN 630

mm. Elementy systemu rurowego UV PROTECT COLOR

w zakresie średnic płaszcza do DN 400 mm można zamówić

również z innowacyjną barierą dyfuzyjną RADPOL

produkowaną na bazie EVOH (rury preizolowane, kształtki,

armatura oraz mufy sieciowane radiacyjnie).

• System rur preizolowanych UV PROTECT COLOR

dedykowany jest do budowy i modernizacji wszelkiego

rodzaju rurociągów napowietrznych, które wymagają pełnej

ochrony przed zmianami temperatury przesyłanych za ich

pomocą mediów.



ZALETY SYSTEMU RUR NAPOWIETRZNYCH Z HDPE UV PROTECT COLOR



REALIZACJE

Budowa napowietrznej instalacji kogeneracyjnej na bazie 

systemu rur preizolowanych UV PROTECT COLOR

Lokalizacja

Polska, Warszawa

Zakończenie projektu

2020

Zastosowanie

Sieć ciepłownicza

Produkt

Rury preizolowana, łuki preizolowane, mufy, end capy, pierścienie 

średnicy oraz pozostałe akcesoria niezbędne do ułożenia rurociągu 

ciepłowniczego.

Celem inwestycji polegającej na budowie gazowej instalacji

kogeneracyjnej, było zwiększenie efektywności energetycznej

oraz poprawa jakości powietrza, poprzez produkcję ciepła w połączeniu

z produkcją energii elektrycznej.

Projekt budowy gazowej instalacji kogeneracyjnej był współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

„Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” - Działanie 1.6 „Promowanie

wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”



ROZWIĄZANIA RADPOL

DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII

CEL SZCZEGÓŁOWY 6. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii

PROJEKT STRATEGICZNY 6.

Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej



RADPOL S.A. dostarcza dla Uczestników rynku 

energetycznego rozwiązania techniczne wspierające ich 

projekty m. in.: w obszarze farm wiatrowych i instalacji 

fotowoltaicznych. 

Nasza oferta dla OZE obejmuje: 

• Uszczelnienia kabli wychodzących z tras kablowych, 

przepustów, izolowanie końcówek kablowych

• Końcówki kablowe

• Mocowania wiązek kablowych

• Głowice i mufy kablowe

• Rury ochronne PE 100RC przeznaczone do ochrony kabli 

energetycznych

Współpracujemy z potentatami rynku jak General Electric, 

dostarczając dedykowane zestawy muf do izolacji 

elektrycznej i ochrony mechanicznej połączeń ze złączami 

śrubowymi i końcówkami do generatora prądu w głowicy 

turbiny.

ROZWIAZANIA DLA ZIELONEJ ENERGII I OZE



REALIZACJE

Rury ochronne Radpol dla farm wiatrowych

Kraj:

Polska

Zakończenie projektu:

2020r.

Miejsce zastosowania:

Farma wiatrowa

Produkt:

Rury ochronne PE 100RC SDR9

Radpol S.A. dostarczył na budowę farm wiatrowych rury osłonowe

PE100 RC SDR9 przeznaczone do ochrony kabli energetycznych,

które zostały poprowadzone pod ziemią na głębokości 30 m z uwagi

na bliskość obszaru „Natura 2000”.

Rury ochronne PE 100RC są dedykowane do instalacji

w wymagających warunkach. Z uwagi na dużą wytrzymałość

na obciążenia punktowe i zarysowania jakie mogą się pojawić

podczas instalacji oraz duży zakres temperatur roboczych, mogą

być one stosowane do prowadzenia prac budowlanych praktycznie

przez cały rok.



ROZWIĄZANIA RADPOL

DLA INFRASTRUKTURY 

PRZESYŁOWEJ

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.

Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, 

ropy naftowej i paliw ciekłych



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ GAZU

Rury do przesyłu gazu RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect®

RADPOL S.A. dysponuje parkiem maszynowym, składającym

się z zaawansowanych technologicznie urządzeń, który

umożliwia między innymi produkcję wielowarstwowych rur

polietylenowych PE100RC, w tym także rur płaszczowych

wykonanych z HDPE do produkcji rur preizolowanych.

Specjalne materiały użyte przez RADPOL do produkcji rur 2L

i 3L zabezpieczają rury przed utratą ich właściwości nawet

przy większych uszkodzeniach płaszcza.

Rury MAXIprotect® z płaszczem ochronnym posiadają rurę

przewodową całkowicie odizolowaną od warunków

zewnętrznych a płaszcz PP służy ochronie przed wszelkimi

uszkodzeniami, zarysowaniami, pęknięciami, tak aby rura

przewodowa była nienaruszona.



Budowa kluczowego odcinka gazociągu dla Kielc

Kraj

Polska

Zakończenie projektu

grudzień 2019

Miejsce zastosowania

Gazociąg średniego ciśnienia

Produkt

Rura do gazu RC MULTIsafe® 2L

REALIZACJE

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia budowy gazociągu średniego

ciśnienia w Kielcach było zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia

w paliwo gazowe odbiorców na obszarze podlegającym Zakładowi PSG sp.

z o.o. w Kielcach oraz umożliwienie pokrycia rosnącego zapotrzebowania

na gaz w północnej części woj. Świętokrzyskiego.

Realizacja tej inwestycji miała istotne znaczenie techniczne – wpłynęła

na poprawę bezpieczeństwa eksploatacji sieci gazowej i bezpieczeństwo

dostaw, oraz ekonomiczne – zapewniła bowiem możliwość wzrostu

dystrybucji gazu w rejonie Kielc i znacząco ułatwiła dystrybucję gazu

w kierunku województw: mazowieckiego i łódzkiego. Obecnie

w województwie świętokrzyskim Polska Spółka Gazownicza realizuje jeszcze

kilka innych projektów gazowych, których celem jest gazyfikacja tych

terenów.



Preizolowane systemy rurowe do transportu mediów

Preizolowane systemy rurowe RADPOL od lat znajdują szerokie

zastosowanie w przemyśle naftowym i chemicznym. Doskonale

sprawdzają się w transporcie różnego rodzaju mediów, które

wymagają zachowania odpowiedniej temperatury podczas ich przesyłu

na znaczne odległości.

Dla naszych Klientów dostarczamy kompletne rurociągi (rury, kształtki

oraz mufy sieciowane radiacyjnie) stalowe w technologii preizolowanej

w płaszczu HDPE lub

z blachy SPIRO. Realizujemy również innowacyjne projekty jak

rurociągi preizolowane do transportu ropy naftowej z mikro

rurkami do poprowadzenia światłowodu.

INNWOACYJNE ROZWIĄZANIA DLA INFRASTRUKTURY 

PRZESYŁOWEJ ROPY NAFTOWEJ I PALIW



Budowa rurociągu preizolowanego do przesyłu surowej ropy 

naftowej w Kamieniu Małym

Kraj

Polska, Kamień Mały

Zakończenie projektu

2021

Miejsce zastosowania

Przemysł wydobywczy ropy naftowej i gazu

Produkt

System rur preizolowanych SMLS z mikro rurką do światłowodu 

w osłonie HDPE

REALIZACJE

W ramach projektu budowy rurociągu do przesyłu surowej ropy naftowej

od strefy przyodwiertowej do Ośrodka Grupowego w Kamieniu Małym,

RADPOL dostarczył ponad 20 kilometrów pełnego systemu przesyłowego

(rury, kształtki oraz mufy sieciowane radiacyjnie zintegrowane z podwójnym

doszczelnieniem ). Zgodnie z wytycznymi inwestora, rury preizolowane oraz

kształtki zostały wyposażone dodatkowo w mikro rurki do poprowadzenia

światłowodu.

Najważniejszą zaletą dla inwestorów, którzy planują budowę rurociągów

preizolowanych we współpracy z RADPOLEM jest to, że RADPOL jako

jedyny produkuje rury, kształtki i mufy w jednym standardzie

technologicznym.



ROZWIĄZANIA RADPOL

DLA INFRASTRUKTURY 

ENERGETYCZNEJ

CEL SZCZEGÓŁOWY 2. 

Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej



RADPOL S.A. jest producentem zaawansowanych 

technologicznie produktów dla energetyki. 

Obecnie realizujemy projekt dofinansowany z funduszy 

europejskich oraz Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju mający na celu opracowanie i wdrożenie 

technologii wytwarzania innowacyjnych rur termokurczliwych 

sieciowanych radiacyjnie, wykonanych z materiałów 

polimerowych o podwyższonej odporności termicznej

na procesy starzenia, z bezhalogenowymi opóźniaczami 

rozprzestrzeniania płomienia.

Rozwój rynku rur termokurczliwych będzie głównie 

wynikiem rosnącego zapotrzebowania na rury 

termokurczliwe w energetyce. Ponadto rosnąca liczba 

regulacji prawnych dotyczących stosowania określonego 

rodzaju rur termokurczliwych dodatkowo napędzi rozwój 

rynku na samogasnące i bezhalognowe rury 

termokurczliwe. 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ



Nasze rozwiązania dla infrastruktury energetycznej:

ROZWIĄZANIA RADPOL DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

RURY 

TERMOKURCZLIWE

KSZTAŁTKI 

TERMOKURCZLIWE

KAPTURKI 

TERMOKURCZLIWE  

PALCZATKI 

TERMOKURCZLIWE
ELEMENTY REMONTOWE

MUFY I GŁOWICE

KABLOWE

ZŁĄCZKI ORAZ KOŃCÓWKI 

KABLOWE

IZOLATORY

PORCELANOWE



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

www.radpol.eu



KONTAKT

RADPOL S.A.

ul. Batorego 14

77-300 Człuchów

Tel.: +48 59 834 22 71

Fax.: +48 59 834 25 51

E-mail: radpol@radpol.com.pl

WWW: radpol.eu 

Znajdź nas w mediach społecznościowych!

mailto:radpol@radpol.com.pl
radpol.eu
https://www.facebook.com/Radpolsa
https://www.linkedin.com/company/13196588
https://twitter.com/RADPOL2
https://www.youtube.com/channel/UCUb1lN7XXRIyVRBW37Z9mYg/featured

