Znaki i logotypy SD, SDHC, microSD oraz SDXC są znakami handlowymi należącymi do SD-3C LLC.
Wszystkie inne znaki należą do ich odpowiednich właścicieli.
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PROFIL

Proﬁl

GOODRAM
Industrial

GOODRAM Industrial to polska marka pamięci komputerowych, stworzona
przez ﬁrmę Wilk Elektronik.
Marka obejmuje serię kart pamięci, dysków SSD oraz modułów pamięci,
mających zastosowanie w wewnętrznych i zewnętrznych aplikacjach
przemysłowych. GOODRAM Industrial to marka dostarczająca, oprócz
gotowych produktów, również kompleksowe usługi serwisowe i wsparcie
techniczne dla przedsiębiorstw.

PROFIL

Wilk Elektronik to producent marki GOODRAM i GOODRAM Industrial. Firma
działa na rynku elektroniki od ponad 25 lat. Główną zaletą stworzonej przez
ﬁrmę Wilk Elektronik marki jest posiadanie własnego zaplecza produkcyjnego,
zlokalizowanego w Polsce oraz korzystanie z komponentów najwyższej
jakości, dostarczanych przez renomowanych dostawców.

Wilk Elektronik

Współpraca ﬁrmy z klientem przemysłowym opiera się na kompleksowej
obsłudze:

Proﬁl ﬁrmy
USTALENIE/AKTUALIZACJA
Z KLIENTEM JEGO POTRZEB
I DOBÓR NAJLEPSZEGO
ROZWIĄZANIA

WSPARCIE TECHNICZNE
W CZASIE CAŁEGO PROCESU
I WSPARCIE
POSPRZEDAŻOWE

CUSTOMIZACJA
ZAMÓWIENIA

PRZEPROWADZENIE
WYMAGAJĄCYCH
TESTÓW, SPRAWDZAJĄCYCH
DZIAŁANIE PRODUKTU

Historia:
1991 – założenie ﬁrmy Wilk
Elektronik
2003 – stworzenie marki GOODRAM
2013 – wprowadzenie marki
GOODRAM Industrial
Kraj powstania: Polska
Obszary prowadzenia działalności:
Europa, Azja, Ameryka Południowa,
Afryka, Oceania
W Polsce mieści się:
Siedziba Zarządu, Produkcja,
Laboratorium, Dział Badań i Rozwoju
(R&D), Działy Handlowe, Dział PR
i Marketingu, Dział Logistyki, Dział
Księgowości, Magazyn
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CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY

Czym się
wyróżniamy
Firma Wilk Elektronik jest pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej, która posiada jedną z najnowocześniejszych linii
produkcyjnych. Tym, co wyróżnia ﬁrmę na tle konkurencji jest fakt, że każda wyprodukowana pamięć jest poddawana
testom funkcjonalnym oraz kontroli zgodności ze specyﬁkacją. Uzyskiwane wyniki są poddawane analizie przez dział
Kontroli Jakości, który zatwierdza spełnienie tych wymagań. Dzięki temu, stworzona przez Wilk Elektronik marka
GOODRAM Industrial deﬁniuje niezawodność jako stałą cechę swoich produktów.
Własne Laboratorium oraz Dział R&D zapewniają szczegółowe testy każdej wyprodukowanej pamięci, zgodnie ze
światowymi standardami. Na zapewnienie wysokiego poziomu jakości, wpływ mają specjalnie zaprojektowane
procedury sztucznego starzenia, które pozwalają eliminować uszkodzenia pierwszego okresu użytkowania produktu.
Dzięki temu gwarantujemy wysoką niezawodność pamięci w całym okresie ich użytkowania.

Szeroka linia
produktów przemysłowych
UDIMM/SODIMM DDR1
UDIMM/SODIMM DDR2
UDIMM/SODIMM DDR3
UDIMM/SODIMM DDR4
microSD
SD
Compact Flash
CFast
USB Flash Drive
SSD 2,5” SATA
SSD mSATA
SSD Half Slim SATA
SSD M.2 SATA

Nowoczesna linia
produkcyjna
SMT Panasonic
Lean manufacturing
SPC
Własne
laboratorium
Dział R&D
>300 platform testowych
personalizowane testy
komory termiczne

Lokalizacja
w sercu Europy
szybka dostawa
sprawne procesy logistyczne
niezakłócona komunikacja
pomiędzy ﬁrmą, a klientami
Wsparcie
serwisowe
przedsprzedażowe: analiza potrzeb
klienta i wybór rozwiązania
w trakcie: testy, walidacja,
kontrola
posprzedażowe: raportowanie,
serwis i aktualizacja

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Pierwszym etapem współpracy jest szczegółowe omówienie potrzeb
klienta oraz zakresu oferty. Zgodnie z nimi, opracowujemy nowe
rozwiązania, wykraczające daleko poza obszar standardowej oferty.
Wszystko po to, aby nasz klient czuł, że współpraca z nami to nie tylko
sprzedaż pamięci, ale też profesjonalne wsparcie techniczne oraz
gwarancja najwyższej jakości i niezawodności.

Współpraca
z klientem

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów:

tworzymy indywidualne kody produktów
opracowujemy zabezpieczenia danych
ź wdrażamy dedykowane procedury i platformy testowe
ź dostosowujemy proces technologiczny do potrzeb klienta
ź opracowujemy systemy walidacji
ź

ź

Obsługa
sprzedażowa

Dział Sprzedaży GOODRAM Industrial zapewnia indywidualną obsługę
każdego klienta:
ź wsparcie przedsprzedażowe, umożliwiające dostosowanie oferty do
indywidualnych potrzeb klienta
ź kompleksowa obsługa klienta oraz zapewnienie dostępności
specyﬁkowanego rozwiązania w długim okresie czasu
ź wsparcie posprzedażowe w zakresie diagnostyki funkcjonalnej
i środowiskowej
ź indywidualne szkolenia oraz konsultacje

Gwarancja
jakości

Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na zapewnienie produktów
najwyższej jakości. Jakość rozumiemy przez niezawodność i spełnienie
oczekiwań klienta w całym wyspecyﬁkowanym okresie użytkowania. Jest ona
dla nas główną wartością, dla której podjęliśmy decyzję o zainwestowaniu
w nowoczesny park maszynowy, zaplecze diagnostyczne oraz o utworzeniu
działów: Laboratorium, R&D oraz Kontroli Jakości.
Szereg projektów zrealizowanych z sukcesem utwierdza nas w przekonaniu co
do słuszności podjętych działań, a każdy nowy projekt jest dla nas źródłem
satysfakcji.
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GDZIE MOŻNA NAS ZNALEŹĆ

Gdzie
można
nas
znaleźć
HOME AUTOMATION
Systemy automatyki domowej to innowacyjne
technologie, które mają coraz więcej zwolenników.
Umożliwiają one zdalną kontrolę temperatur y,
wilgotności oraz bezpieczeństwa domów i mieszkań.

INTERNET OF THINGS

INDUSTRIAL COMPUTING

„Internet Rzeczy” to przyszłość, w którą właśnie
wkraczamy. Stała i niezakłócona komunikacja urządzeń,
znajdujących się wokół nas, stwarza nowe potrzeby
w zakresie technologii przesyłania danych.

Sterowanie procesami produkcyjnymi nie jest już
wyłączną domeną ludzi. Procesy te, z powodzeniem są
kontrolowane przez inteligentne systemy komputerowe,
czyniąc je bardziej wydajnymi.

GDZIE MOŻNA NAS ZNALEŹĆ

PUBLIC COMMUNICATION

AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Ludzie mają stałą potrzebę przemieszczania się,
najczęściej do pracy lub szkoły. Nowoczesne technologie
czynią współczesne środki służące komunikacji
szybszymi, sprawniejszymi i bezpieczniejszymi.

Samochód przestał być wyłącznie prostym środkiem do
przemieszczania się. Obecnie wymagane jest, aby był
wyposażony w systemy multimedialne oraz nawigacji.

INDUSTRIAL AUTOMATION

WIRELESS SYSTEMS

Żmudne oraz precyzyjne czynności w procesach
p ro d u kc y j n yc h s ą o b e c n i e w y k o n y w a n e p r ze z
zautomatyzowane urządzenia i roboty. Ich praca jest
sterowana przez zaawansowane systemy komputerowe.

Digitalizacja życia codziennego wymaga zastosowania
nowoczesnych środków komunikacji. Tworzą je
b e z p r ze w o d o w e s y s t e m y p r ze s y ł a n i a d a n yc h ,
umożliwiające globalny dostęp do zasobów, które
wszyscy tworzymy.
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PAMIĘĆ DRAM

Pamięć DRAM

Pamięć DRAM

Dynamic Random
Access Memory

Pamięć DRAM jest powszechnie stosowana w aplikacjach przemysłowych
jako pamięć operacyjna. Obecnie stosuje się jej cztery generacje, które różnią
się budową i parametrami.
DDR1 SDRAM – pierwsza pamięć z rodziny DDR. Posiada synchroniczny
interfejs, aktywny na obu zboczach sygnału zegarowego. Interfejs DDR1
pozwala na transfer danych z szybkością do 3 200 MB/s przez 64-bitową
magistralę.
DDR2 SDRAM – druga generacja pamięci DDR o obniżonym napięciu zasilania
i poborze mocy. Obniżenie napięcia zasilania pozwoliło na zwiększenie
maksymalnej częstotliwości taktowania do 800 MHz, dzięki czemu osiągnięto
transfer do 6 400 MB/s (interfejs 64-bitowy).
DDR3 SDRAM – obecnie najczęściej stosowany typ pamięci. Niski pobór mocy
i wysoka pojemność umożliwiają jej stosowanie w szerokim spektrum aplikacji
przemysłowych. Dzięki magistrali w technologii „ﬂy-by”, DDR3 może być
taktowane zegarem do 1 067 MHz.
DDR4 SDRAM – pamięć najnowszej generacji spośród całej rodziny DDR.
Wyróżnia ją interfejs typu POD12 (Pseudo Open Drain 1,2 V), kontrola CRC
(Cyclic Redundancy Check) magistrali danych, kontrola parzystości magistrali
adresowej oraz funkcja inwersji danych DBI (Data Bus Inversion). Nowe cechy
interfejsu DDR4 pozwalają na taktowanie pamięci z zegarem powyżej 1 200
MHz, czyniąc je idealnym rozwiązaniem dla wydajnych systemów
przemysłowych.
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PAMIĘĆ DRAM

DRAM
case study

Transport morski

Transport morski jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarek wielu państw. Jego znaczenie przyczynia się do stałego
unowocześniania ﬂoty oraz jej komputeryzacji, która z kolei stwarza nowe wyzwania dla sprzętu, takie jak:
ź
ź
ź

praca w ekstremalnie zmiennych warunkach środowiska
duża wilgotność
wibracje mechaniczne

Tego rodzaju wyzwania zostały przedstawione ﬁrmie Wilk Elektronik przez jednego z norweskich kontrahentów.
Na początku współpracy, kontrahent jasno przedstawił swoje wymagania co do pamięci DRAM: niezawodność,
możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur, stały BOM i bardzo długi okres dostępności.
Przedstawione wymagania zainicjowały w Wilk Elektronik projekt, w ramach którego przedstawiono kontrahentowi
kompleksowe rozwiązania. Wysoka niezawodność została osiągnięta dzięki wdrożeniu autorskiego systemu testowania
aplikacyjnego, połączonego ze sztucznym starzeniem. Dzięki sztucznemu starzeniu, na etapie produkcji zostały
wyeliminowane uszkodzenia pierwszego okresu „życia”. Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur - włącznie
z testami „cold run”, została potwierdzona przez serię wykonanych badań.
Długi okres dostępności pamięci, został zagwarantowany poprzez bezpośrednią współpracę z producentem układów
DRAM. Wieloletnia współpraca ze wspomnianym kontrahentem jest źródłem naszej satysfakcji i obustronnego rozwoju.

PAMIĘĆ DRAM

* maksymalna szybkość
** 1,35 V - niskonapięciowe
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PAMIĘĆ DRAM

* maksymalna szybkość
** 1,35 V - niskonapięciowe

PAMIĘĆ FLASH

Pamięć Flash

Pamięć Flash

Flash Memory

Pamięci masowe zbudowane z zastosowaniem NAND Flash tworzą oddzielną
grupę produktową, podzieloną ze względu na ich interfejs i zastosowanie.
W zależności od zastosowanych NAND Flash, pamięci różnią się trwałością,
szybkością i pojemnością. Wszystkie natomiast, posiadają zaawansowane
mechanizmy zapewniające integralność danych. Obecnie oferujemy pamięci
masowe zbudowane z zastosowaniem: SLC, pSLC i MLC NAND Flash.

13
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PAMIĘĆ FLASH

FLASH
case study

Branża energetyczna

W systemach zasilania dużej mocy jednej z kopalni, bardzo ważnym i kontrolowanym czynnikiem są parametry
dostarczanej energii.
Parametry są monitorowane i raportowane w trybie ciągłym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Raporty stanowią ważną
dokumentację i są kluczowym elementem w długofalowym zapewnieniu ciągłości pracy zakładu. Kontrola wymaga
zastosowania specjalistycznych urządzeń pomiarowych, w których zastosowanie znalazły pamięci Flash typu pSLC,
produkowane przez Wilk Elektronik. W tych pamięciach zapisywane są raporty z systemu pomiarowego.
Mimo dużej konkurencji na rynku, Wilk Elektronik osiągnął sukces dzięki projektowemu podejściu do kontrahenta oraz
kompleksowej obsłudze. Dokładnie zostały zbadane potrzeby klienta, a następnie na podstawie analizy, została
zaproponowana pamięć najlepiej spełniająca oczekiwania. Działanie to oraz specjalistyczne wsparcie pozwoliły nam
zdobyć zaufanie klienta.

PAMIĘĆ FLASH

microSD

Karty microSD dostępne są w trzech typach pojemności: SDSC (Standard Capacity),
SDHC (High Capacity) i SDXC (eXtended Capacity) oraz we wszystkich klasach
szybkości. Wybrane modele posiadają dodatkowy interfejs SPI. Niewielkie rozmiary,
niski pobór prądu, szeroki zakres dostępnych pojemności (od 2 do 128 GB),
możliwość wyboru zastosowanej technologii pamięci (SLC, pSLC, MLC)
– to wszystko czyni je optymalnym nośnikiem systemu operacyjnego oraz danych
w wielu aplikacjach przemysłowych.
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PAMIĘĆ FLASH

* ≤2 GB niezgodne z UHS
** p/e: programowanie/kasowanie
*** dane podane w kolejności: (L) długość x (W) szerokość x (H) wysokość

PAMIĘĆ FLASH

SD

Karty SD dostępne są w trzech typach pojemności: SDSC (Standard Capacity),
SDHC (High Capacity) i SDXC (eXtended Capacity) oraz we wszystkich klasach
szybkości. Wybrane modele posiadają dodatkowo interfejs SPI. Niski pobór prądu,
mechaniczna blokada zapisu, szeroki zakres dostępnych pojemności (od 2 do 128
GB), możliwość wyboru zastosowanej technologii pamięci (SLC, pSLC, MLC)
– to wszystko czyni je optymalnym nośnikiem systemu operacyjnego oraz danych
w wielu aplikacjach przemysłowych.
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PAMIĘĆ FLASH

* ≤2 GB niezgodne z UHS
** p/e: programowanie/kasowanie
*** dane podane w kolejności: (L) długość x (W) szerokość x (H) wysokość

PAMIĘĆ FLASH

CF

Karta pamięci typu CF posiada interfejs PATA oraz obudowę w standardzie PCMCIA
I lub II. Dzięki zgodności z interfejsem IDE, może być stosowana jako dysk
systemowy wszędzie tam, gdzie wymagany jest: niski pobór prądu, niska ilość
wydzielanego ciepła i odporność na drgania mechaniczne. Szybkość karty może
być wyrażana w MB/s oraz jako zgodność z standardem UDMA.
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PAMIĘĆ FLASH

* p/e: programowanie/kasowanie
** dane podane w kolejności: (L) długość x (W) szerokość x (H) wysokość

PAMIĘĆ FLASH

CFAST

Karty CFast są typem pamięci w standardzie obudowy PCMCIA I lub II z interfejsem
SATA. Kontroler karty, który jest zgodny funkcjonalnie z typowymi kontrolerami
SATA SSD, zapewnia niski pobór prądu oraz transfer danych, sięgający 550 MB/s.
Posiada także inne cechy, takie jak: atrybuty S.M.A.R.T, zaawansowane metody
zarządzania energią, pamięć cache typu DRAM. CFast występuje w technologiach
pamięci SLC, pSLC i MLC, od której może być uzależniona pojemność. Niewielki
rozmiar i obudowa, przystosowana do wielokrotnej instalacji w urządzeniach,
czynią pamięć optymalnym nośnikiem danych w wielu aplikacjach mobilnych.

21
5

22

PAMIĘĆ FLASH

* p/e: programowanie/kasowanie
** dane podane w kolejności: (L) długość x (W) szerokość x (H) wysokość

PAMIĘĆ FLASH

USB Flash Drive

Pamięci masowe z interfejsem USB, dostępne są w wielu wariantach obudowy oraz
technologii pamięci (SLC, pSLC, MLC). Dzięki interfejsowi USB, dostępnemu
w niemal każdym komputerze klasy PC oraz aplikacjach wbudowanych, pamięci te
są stosowane jako nośniki systemów operacyjnych, danych oraz klucze aplikacji.
W każdym przypadku, są kompatybilne wstecz z interfejsem USB 2.0 i USB 1.1.
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PAMIĘĆ FLASH

* p/e: programowanie/kasowanie
** parametry dla USB 3.0

PAMIĘĆ FLASH

SSD 2,5" SATA

Dyski SSD 2,5” SATA to najczęściej stosowane rodzaje pamięci z linii SSD. Dostępne
są w technologii pamięci SLC, pSLC i MLC. Każda z nich cechuje się dużym
transferem danych (do 550 MB/s), niskim poborem prądu oraz zaawansowanymi
trybami zarządzania energią. Podobnie jak w przypadku całej linii pamięci SSD, brak
ruchomych części oraz niski pobór prądu czynią je optymalnym nośnikiem danych
w systemach mobilnych.
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PAMIĘĆ FLASH

* p/e: programowanie/kasowanie
** parametry mogą się różnić, szczegóły u przedstawiciela ﬁrmy
*** dane podane w kolejności: (L) długość x (W) szerokość x (H) wysokość

PAMIĘĆ FLASH

SSD mSATA

Dyski SSD mSATA uzupełniają linię pamięci Flash o dysk, który można bezpośrednio
zainstalować na płycie głównej, a przy tym zajmuje niewielką powierzchnię
– jest o 80% mniejszy w porównaniu do 2,5”. Zgodność ze standardem SATA I, II, i III,
umożliwia instalację dysków w każdym urządzeniu, posiadającym port mSATA.
Podobnie jak w przypadku całej linii pamięci SSD, brak ruchomych części oraz niski
pobór prądu czynią je optymalnym nośnikiem danych w systemach mobilnych.
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PAMIĘĆ FLASH

* p/e: programowanie/kasowanie
** parametry mogą się różnić, szczegóły u przedstawiciela ﬁrmy
*** dane podane w kolejności: (L) długość x (W) szerokość x (H) wysokość

PAMIĘĆ FLASH

SSD Half Slim SATA

Dyski SSD Half Slim SATA są zaprojektowane z myślą o systemach wbudowanych,
wyposażonych w port SATA. SSD Half Slim występuje w technologii pamięci SLC,
pSLC i MLC, spełniając przy tym wymagania szerokiej gamy aplikacji. Podobnie jak
w przypadku całej linii pamięci SSD, brak ruchomych części oraz niski pobór prądu
czynią je optymalnym nośnikiem danych w systemach mobilnych.
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PAMIĘĆ FLASH

* p/e: programowanie/kasowanie
** dane podane w kolejności: (L) długość x (W) szerokość x (H) wysokość

PAMIĘĆ FLASH

SSD M.2 SATA

Dyski SSD M.2 uzupełniają swoją linię o rozwiaz
̨ anie z interfejsem SATA. Zapewnia
on graniczny transfer do 550 MB/s. Dyski SSD M.2 SATA można bezpośrednio
zainstalować na płycie głównej. Dyski wystep
̨ ują w technologii pamiec
̨ i SLC, pSLC
oraz MLC i dostep
̨ ne są w trzech rozmiarach: 42 x 22 mm, 60 x 22 mm, 80 x 22 mm.
Podobnie jak w przypadku całej linii pamiec
̨ i SSD, brak ruchomych cześ
̨ ci oraz niski
pobór prad
̨ u czynią je optymalnym nośnikiem danych w systemach mobilnych.
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PAMIĘĆ FLASH

* p/e: programowanie/kasowanie
** parametry mogą się różnić, szczegóły u przedstawiciela ﬁrmy
*** dane podane w kolejności: (L) długość x (W) szerokość x (H) wysokość

PART NUMBER DECODER

Part number decoder
PAMIĘĆ FLASH
(SD, microSD, CF, CFast, USB Flash Drive)

SDC 4G G M GR
Typ
SDC: Karta SD
SDU: Karta microSD
CF: Compact ﬂash
CFA: CFast
PCBA: USB Flash Drive

Pojemność
128: 128 MB
256: 256 MB
512: 512 MB
1G: 1 GB
2G: 2 GB
4G: 4 GB
8G: 8 GB
16G: 16 GB
32G: 32 GB
64G: 64 GB
128G: 128 GB

Rodzaj
C: Commercial (0 do 70°C)
S: Silver (0 do 70°C)
G: Gold (-25 do 85°C)
D: Diamond (-40 do 85°C)

Typ Flash
M: MLC
P: pSLC
S: SLC

Preﬁx
GR: GOODRAM
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PART NUMBER DECODER

PAMIĘĆ FLASH
(SSD 2,5" SATA, mSATA, Half Slim SATA, M.2 SATA)
Typ
SSDPB-M:
SSD przemysłowy

Temperatura
Brak: standardowa (0 do 70°C)
T: rozszerzona (-40 do 85°C)
Rozdzielnik

Form Factor
1: 2,5” SATA
3: Half Slim
4: mSATA
5: SATA DOM
7: M.2 SATA

Wariant produktu I
0: typ 0
1: typ 1
2: typ 2
3: typ 3

Wariant produktu II
0: typ 0
1: typ 1
2: typ 2
3: typ 3

Typ ﬂash
0: MLC
5: SLC
6: pSLC

Pojemność
004: 4 GB
008: 8 GB
016: 16 GB
030: 30 GB
032: 32 GB
060: 60 GB
064: 64 GB
120: 120 GB
128: 128 GB
240: 240 GB
256: 256 GB
480: 480 GB
512: 512 GB
960: 960 GB
1024: 1 TB

PART NUMBER DECODER

PAMIĘĆ DRAM
(UDIMM, SODIMM)
Ranki
S: Single Rank
D: Dual Rank
Q: Quad Rank
O: Octo Rank

Organizacja
4: x4
8: x8
6: x16
0: dowolna organizacja

Napięcie/Temperatura pracy
(standardowa: 0-70°C)
C: standardowe napięcie/standardowa temperatura
I: standardowe napięcie/rozszerzona temperatura
L: niskie napięcie/standardowa temperatura
Y: niskie napięcie/rozszerzona temperatura

GR 1 S 1G 400 D 8 C
Preﬁx
GR: GOODRAM

Technologia
0: SDR SDRAM
1: DDR SDRAM
2: DDR2 SDRAM
3: DDR3 SDRAM
4: DDR4 SDRAM

Typ modułu
D: DIMM
E: DIMM z ECC
F: w pełni buforowana
R: rejestrowana
S: SODIMM
V: ECC VLP
U: Dimm VLP
L: LRDIMM
A: SODIMM ECC

Pojemność
128: 128 MB
256: 256 MB
512: 512 MB
1G: 1 GB
2G: 2 GB
4G: 4 GB
8G: 8 GB
16G: 16 GB
32G: 32 GB
64G: 64 GB
18G: 128 GB
26G: 256 GB

Szybkość
133: SDRAM 133
333: DDR1 333
400: DDR1 400
667: DDR2 667
800: DDR2 800
lub DDR3 800
106: DDR3 1066
133: DDR3 1333
160: DDR3 1600
186: DDR3 1866
213: DDR4 2133
240: DDR4 2400
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KONTAKT

Kontakt

WILK ELEKTRONIK SA
PRODUCENT I WŁAŚCICIEL
MARKI GOODRAM INDUSTRIAL
Mikołowska 42
43-173 Łaziska Górne
Polska
telefon: +48 32 736 90 00
fax: +48 32 736 90 01
e-mail: sales@goodram.com

NOTATKI

www.goodram.com

