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FRANCOUZSKÝ VÝROBCE ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
JIŽ TÉMĚŘ 40 LET

společnost Infaco

V roce 1984 vynalezl pan Daniel DELMAS první elektrické nůžky na světě: ELECTROCOUP. Založil společnost 
INFACO, rodinný podnik zastávající autentické hodnoty.

Na výstavě SITEVI 1985 v Montpellier obdržel Daniel DELMAS za svůj vynález Zlatou palmu za nejlepší 
inovaci. Během tří dnů této výstavy prodala společnost INFACO S.A. Svých prvních 500 kusů nůžek 
ELECTROCOUP. 

Od tohoto úspěchu je devízou společnosti INFACO „uspokojení zákazníka“. Proto se také společnost 
INFACO snaží neustále zdokonalovat svůj model ELECTROCOUP, aby si i nadále získávala zákazníky 
z oblasti vinařství, sadařství, zahradnictví či pěstování oliv. 

Za téměř 40 let společnost INFACO navrhla, vyrobila a uvedla na trh více než 400 000 
zahradnických nůžek, přičemž model F3020 je již 9. generací.

Dnes je INFACO mezinárodní společností, která distribuuje své produkty do více než 45 
zemí. 

Společnost dnes vede Davy DELMAS (syn Daniela DELMASE). Sídlí ve městě Cahuzac-
sur-Vère (81- Tarn) na jihozápadě Francie obklopen 120 zaměstnanci a stále jej pohání 
ta samá podnikatelská vášeň a rodinné hodnoty, které poháněly už jeho otce. 

Francie



F3020: 9. Generace ELEKTRICKÝCH nůžek Electrocoup 
Inovace jako středobod naší firemní kultury 

Společnost INFACO je již téměř 40 let průkopníkem ve svém oboru profesionálního elektrického nářadí.

Skrze své technologické oddělení investuje společnost čím dál více do inovací, aby mohla i nadále nabízet vysoce kvalitní 
produkty. Skutečným cílem interních týmů je udržet si vedoucí pozici na trhu profesionálních elektrických zahradnických 
nůžek. Tato investice nám umožnila vyvinout 9. generaci nůžek ELECTROCOUP a nabídnout tak spolehlivý nástroj, který 
je zároveň špičkou ve své kategorii.

1984 electrocoup

1987 electrocoup 2

1989 electrocoup plus

1994 F3000

1999 F3002

2004 F3005

2010 F3010

2016 F3015

Hnací síla inovací: vášeň 

V roce 1984 založil pan Daniel DELMAS 
společnost INFACO s cílem nalézt inovativní 
řešení pro profesionály v oboru stříhání a 
prořezávání. Důraz na dobře odvedenou práci a 
spokojenost zákazníků je uznáván po celém světě 
a přispěl k dobré pověsti společnosti. Od té doby 
naše týmy denně pracují na udržování těchto hodnot, 
čímž umožňují, aby tato vášeň, se kterou poprvé přišel 
pan Daniel DELMAS, přetrvávala i nadále, přičemž mají na 
paměti jednu věc: vaši spokojenost. 

2022
F3020



F3020: Nový standard
Elektrické nůžky F3020 jsou přímým nástupcem modelu F3015. Po více než šesti letech výzkumu, 
testování a zdokonalování může společnost INFACO hrdě představit svůj nejnovější model 
elektrických nůžek. V modelu F3020 jsou soustředěny ty nejmodernější technologie a model 
samotný vychází z osvědčeného technického základu modelu F3015, který je však doplněn o 
řadu vylepšení, aby naši zákazníci měli k dispozici vždy to nejlepší nářadí. 

Model F3020 je ještě výkonnější než model F3015 a nabízí vyšší rychlost stříhání a 
vyšší pracovní komfort. 

Model F3020 je lehčí, výkonnější, kompaktnější a snáze ovladatelný než 
předchozí generace a opět demonstruje naši snahu uspokojit co největší počet 
zákazníků.

Nůžky oplývají nejmodernějšími technologiemi a nyní je můžete „spojit“ 
pomocí volitelného adaptéru Bluetooth® se svým mobilním telefonem. 
Tento nový systém poskytuje vysoce relevantní informace pro ještě 
efektivnější používání.

Tato možnost připojení spojená s novou aplikací INFACO® nabízí 
možnost provádět řadu nastavení přímo z vašeho chytrého telefonu 
(nastavení částečného rozevření, překrytí čepele, nastavení 
režimu Soft apod.), ale také nabízí pokročilé čtení a analýzu dat 
shromážděných během používání nůžek. 

HLINÍKOVÉ TĚLO 
Na hliníkové tělo, hlavní 

část zahradnických nůžek 
(vyrobené ze speciální 

letecké slitiny) se vztahuje 
 DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA



VÝHODY

  Lehké a kompaktní

  Přesné a snadno ovladatelné

  Velká střihací síla

  Rychlé a výkonné

  Ergonomie a design

  Technologie a konektivita

  Bezpečnostní systém DSES Wireless



2 provozní režimy

Přizpůsobte si nůžky podle svých představ! 

REŽIM SOFT
Pohyb čepele s mírně sníženou rychlostí

Model F3020 disponuje novým režimem: režimem 
„Soft“. Tento režim je vhodný zejména pro osoby, 
které se s nástrojem učí, a/nebo pro uživatele, 
kteří upřednostňují přesnost ovládání před 
výkonem (rychlost F3015).

REŽIM STANDARD
Pohyb čepele plnou rychlostí

Režim „Standard“ je vhodný pro uživatele, kteří 
mají zkušenosti s používáním elektrických nůžek 
nářadí a chtějí využít plnou rychlost stříhání 
(rychlost F3020 = +15 % oproti F3015).

ELEKTRONICKÉ NASTAVENÍ
ČÁSTEČNÉHO ROZEVŘENÍ 
Nastavte si polohu, která vyhovuje 
vašim potřebám.

10 poloh, které si můžete snadno 
naprogramovat pro dosažení toho 
ideálního rozevření.

ELEKTRONICKÉ NASTAVENÍ 
PŘEKRYTÍ ČEPELE
Prodlužte životnost čepele pomocí 
elektronického systému řízení 
jejího překrytí..

10 snadno programovatelných 
poloh pro ideální překrytí čepele.



LITHIUM-iontová baterie
Ultralehká a kompaktní

Nová lithium-iontová kobaltová baterie modelu F3020 
váží pouze 698 gramů, zatímco baterie předchozí 
generace vážila 810 gramů. Napětí je nyní 36 voltů.

Elegantní design a kompaktní rozměry zajistí celodenní 
stříhání bez nutnosti dobíjení. Díky všestrannému 
systému pro nošení lze baterii modelu F3020 snadno 
schovat do kapsy nebo připnout k opasku, takže si ji při 
práci ani nevšimnete. 

Charakteristiky

• 108 Wh LITHIUM baterie 

• Hmotnost: 698 g

• Celodenní výdrž 8 hodin*

• Baterie s integrovaným elektronickým 
systémem řízení a ochrany baterie (BMS)

• Vysokokapacitní LITHIOVÉ články

• Technologie baterie POWERTOOLS 

• Chytré články „High Power“ s dlouhou životností

V závislosti na způsobu použití a podmínkách skladování

Všechny vlastnosti našich zařízení jsou uvedeny pouze pro informaci, nejsou žádným způsobem 
závazné a mohou se změnit.

Jen u INFACO
Viz záruční podmínky v 

uživatelské příručce.



OPASEK S POPRUHY F3020

Opasek s popruhy F3020 je navržen tak, aby 
vám poskytoval nebývalé pohodlí. Je mimořádně 
ergonomický a snadno se používá. 

Díky novému systému rovných kabelů, které 
chytře procházejí popruhem až k rameni (s 
páskem na paži), jej ani nepocítíte.

Užijte si ještě větší pocit lehkosti elektrických nůžek 
F3020 a pohodlně pracujte po celý den. 

4 ZPŮSOBY NOŠENÍ

Baterii lze nosit
čtyřmi způsoby: 

• Na opasku s ramenními popruhy

• Na opasku (bez ramenních popruhů)

• Se sponou na opasku kalhot

• Přímo v kapse (díky malým rozměrům)

Opasek byl navržen tak, 
aby optimalizoval cirkulaci 
vzduchu a výrazně tak omezil 
pocení. Tenké popruhy opasku 
rovněž omezují pocení zad.

NOVÝ PÁSEK NA PAŽI:
Nový, snadno použitelný, 

rychloupínací pásek.



Velmi praktické, bude vám 
sloužit po celý pracovní den.

Přední kapsa je ideální pro 
uložení mobilního telefonu. 

Velká hlavní kapsa na zip 
zaručuje bezpečné uložení 

příslušenství (brousek, 
momentový klíč apod.).

Nové pouzdro na 
ELEKTRICKÉ nůžky:

• Kompaktní rozměry

• Bezpečné

• Snadné použití

Pouhými dvěma pohyby lze 
čepel zabezpečit a uložit do 
pouzdra.

Odnímatelné
pouzdro

na příslušenství 

K dispozici pro stříhací hlavy Standard a 
Medium



Rychlé nabíjení: 2h
Automatická nabíječka F3020 je nástupcem 
nabíječky F3015 a značně usnadňuje používání.

Již není třeba sundávat baterii z 
opasku s popruhy:
Nabíjení je nyní pohodlnější – stačí pomocí kabelu 
propojit nabíječku s baterií.

Nabíječka lithium-iontových baterií F3020 
umožňuje rychlé nabití až na 90 % kapacity za 
1 hodinu a 30 minut. Plné nabití trvá 2 hodiny 
(včetně vyvážení článků).

Funkce hibernace baterie
Režim hibernace „Long Life“: umožňuje uvést 
baterii do stavu pro dlouhodobé skladování, což 
zvyšuje její životnost.

Mimo sezónu již není zapotřebí baterii několikrát 
dobíjet. Na konci sezóny stačí jen stisknout 
tlačítko hibernace a nechat nabíječku několik 
hodin pracovat. Pak už ji stačí jen uložit do kufříku 
a uskladnit.

Až 3 sezóny plné záruky po 
absolvování pravidelné pose-
zónní prohlídky.

Prodloužená záruka se vzta-
huje na všechny části mode-
lu F3020*, včetně motoru, 
převodovky, elektroniky, 
baterie a nabíječky.

Všechny vlastnosti našich zařízení jsou uvedeny pouze pro informaci, nejsou žádným způsobem závazné a mohou se změnit. *S výjimkou opotřebitelných částí.

Technické vlastnosti 

F3020 standard F3020 Medium F3020 Maxi
Hmotnost 708 g 835 g 1 165 g

Rozevření čepele 60 mm 70 mm 100 mm

Maximální průměr řezu 40 mm 45 mm 55 mm

Funkce částečného rozevření Ano (s vypínačem)

Nastavení částečného rozevření Ano

Nastavení překrytí čepele Ano

Pohyb čepele Postupný

Režim Standard nebo Soft

Vypínač ON/OFF na zařízení Ano

Ukazatel stavu baterie Ano

Hliníkové tělo nůžek Ano

Bezpečnostní systém proti pořezání Ano (DSES Wireless)

Tlačítko „Nastavení“ Aktivace / Deaktivace systému DSES

Baterie L100B
Hmotnost 698 g

Hmotnost kabelu 122 g

Přizpůsobitelné pro praváky/leváky Ano

Průměrná výdrž baterie 8h, v závislosti na použití

Doba nabíjení 2h (90 % za 1h30)

Napětí baterie 36 V

Napětí nabíječky 110 V / 230 V - 50/60 Hz

Funkce hibernace baterie Ano

Záruka 12 měsíců (na motor se vztahuje záruky 3 roky, na hliníkovou konstrukci je záruka doživotní)

AUTOMATICKÁ NABÍJČKA
automatická nabíječka



Přídavné elektronické 
bezpečnostní zařízení:  dses

BEZDRÁTOVÝ DSES / 
KABELOVÝ DSES 

Bezpečnost byla pro INFACO vždy zásadní. INFACO je 
od 90. let minulého století skutečným průkopníkem 
a nadále investuje do výzkumu řešení ochrany svých 
zákazníků proti pořezání. Abychom mohli zákazníkům 
vždy nabídnout dostupné, bezpečnější a inovativnější 
řešení, vynaložili jsme značné prostředky na výzkum a 
vývoj.

POZN.:
Použití vodivé rukavice INFACO se důrazně doporučuje 
pro:

• Zvýšení vodivosti bezpečnostního systému.

• Sjednocení reaktivity po celém povrchu ruky.

• Omezení nežádoucího spouštění na vlhkém dřevě 
a/nebo příliš blízko země.

Model ELECTROCOUP F3020 
je krokem vpřed. Všechny 

naše elektronické nůžky jsou 
„standardně“ vybaveny funkcí DSES 

Wireless: bezdrátový Doplňkový Systém 
Eliminace Střihu.

Tento nový, bezdrátový bezpečnostní systém se 
skládá z vodivé spouště, která zajišťuje spojení 

mezi tělem uživatele a  elektronickým systémem 
nůžek (patent INFACO). 

Jakmile se střihací hlava dostane do kontaktu s  rukou 
(obnažená nebo v rukavici), nůžky se okamžitě otevřou: 

zranění je tak možné zabránit! 

Systém DSES Wireless funguje při přímém kontaktu s 
pokožkou. Každý člověk má však jinou vodivost. Pro zajištění 

vysoké úrovně vodivosti se proto doporučuje používat vodivé 
rukavice INFACO. Ty zesilují signál a poskytují větší ochranu (viz 

doporučení v návodu k použití).

Důležité: pokud se chcete chránit před chladem pomocí rukavic, 
použijte 2 vodivé rukavice INFACO.

Systém DSES WIRELESS může někdy způsobit nežádoucí otevření při řezu na 
mokrém nebo nevyzrálém dřevě nebo v těsné blízkosti země. Nošení vodivých 

rukavic v kombinaci s kalibrací pomáhá tento jev omezit.

DSES WIRELESS: 
Standardní

inovace
vodivá
spoušť

Tlačítko „Nastavení“: 
Aktivace / Deaktivace systému DSES
• krátké stisknutí: deaktivace pro jedno střihnutí
• stisknutí po dobu 10 vteřin: permanentní deaktivace



DSES KABELOVÝ: Volitelné
Na rozdíl od bezdrátového systému vyžaduje „kabelová“ varianta DSES k obsluze vždy vodivou rukavici INFACO. Rukavice 
je připojena ke speciálnímu napájecímu kabelu „DSES wired F3020“.

Jakmile se střihací hlava dostane do kontaktu s rukavicí, okamžitě se spustí otevření ostří elektrických nůžek: zranění je 
tak možné zabránit!

Kabelový systém DSES poskytuje uživateli vyšší ochranu a zároveň ještě více snižuje možnost náhodného otevření při řezu 
na mokrém nebo nevyzrálém dřevě nebo v blízkosti země.

POZN.:

Rukavici perte ručně, alespoň 
jednou týdně v čisté studené 
vodě bez pracího prostředku.



BLUETOOTH ADAPTÉR: volitelný

Díky nejnovějším inovacím na poli konektivity lze nůžky F3020 „připojit“ pomocí volitelného Bluetooth® adaptéru k 
chytrému mobilnímu telefonu. 

Připojte své zařízení přímo k naší nové mobilní aplikaci INFACO®, ve které najdete veškeré statistiky o vašem nářadí. 
Aplikace je k dispozici pro operační systémy Android a iOS.  Sledujte průběh prací na svých pozemcích přímo na 
vyhrazené webové platformě a jednoduše spravujte všechna elektronická nastavení.

Veškeré úkony související s vašimi nůžkami najdete přímo v aplikaci: zobrazte si stav záruky, podívejte se na instruktážní 
videa o správném používání a údržbě nůžek a spravujte své nářadí pár kliknutími.

BLUETOOTH ADAPTÉR (volitelný) / APLIKACE INFACO (zdarma)*:

• Nastavení nůžek

• Statistiky používání

• Správa nářadí

• Servis / Nápověda / Videonávody

• Správa bodů k nahlášení

• Správa postupu prostřihávání
(prostřednictvím geolokace chytrého telefonu)

Aplikace a adaptér jsou k dispozici pro iOS i Android.



STANDARD

Maxi

MEDIUM

STŘÍHACÍ HLAVY: VŠESTRANNOST, 3 SADY NA 1 NÁSTROJ

Stejně jako jejich předchůdci nabízejí nůžky F3020 možnost snadné výměny střihací hlavy v závislosti na práci, kterou chcete vykonávat. 

Všestrannost nůžek F3020 je díky sadám Medium a Maxi skutečným přínosem. Nůžky lze používat hned několika způsoby a výměna 
stříhacích hlav je velmi jednoduchá a zabere pouhých několik minut.

Jsme hrdí na to, že nabízíme jediné nůžky na světě se třemi výměnnými hlavicemi, nastavitelným polootevřením a bezpečnostním 
systémem DSES.

Model F3020 je z výroby k dispozici ve variantě Standard nebo Medium.

Střihací hlavu si jednoduše vyměníte sami podle svých potřeb.

sada standard Ø 40 mm

Ideální pro stříhání vinné révy. Lze použít při 
řezu stromů.

Tato sada  má nejlepší poměr mezi rychlostí 
střihu a výkonem.

sada maxi Ø 55 mm

Ideální pro řez silných větví, např. zmlazování 
vinné révy nebo ovocných stromů.

Díky jednodílné čepeli je nyní lehčí než před-
chozí sada Maxi F3010/F3015.

Je také vhodným nástrojem pro řez v lese a 
při údržbě zeleně.

Sada maxi dodá vašim nůžkám F3020 
nepřekonatelný výkon.

sada standard Ø 45 mm

Zvyšte řezný výkon svých nůžek díky sadě 
Medium, která je speciálně navržena pro 
ovocnářství, lesnictví a údržbu zeleně.

Tato sada poskytuje větší sílu řezu při 
zachování rychlosti přizpůsobené vašim 
potřebám.



Kód
DÉLKA PRODLUŽOVACÍ 

TYČE
(Včetně nůžek)

PEVNÁ
TELESKO-

PICKÁ

P9F120 1,37 m X X

P9T120 1,47 m až 2,12 m X X

P9T120B 1,56 m až 2,20 m X X

P9F210 2,27 m X X

P9F210B 2,36 m X X

P9T210B 2,46 m až 4,00 m X X

NAJDĚTE SI PRODLUŽOVACÍ TYČ, KTERÁ VÁM BUDE VYHOVOVAT:

Nový standard pro PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH:

PRODLUŽOVACÍ TYČE F3020

Práce ve výškách nebyla nikdy tak snadná. 

Vývojáři společnosti INFACO zcela změnili systém pro-
dlužovacích tyčí, čímž nabízejí inovativní a ergonomické 
řešení.

Nůžky F3020 jednoduše připevněte na jeden konec ná-
sady a baterii na konec druhý: to je vše, nástroj můžete 
začít používat.

Zapomeňte na zastaralé kabely aovládejte své za-
řízení pomocí bezdrátového spouštěcího systému 
Bluetooth® umístěného v posuvné rukojeti pro snadné 
použití.

Využijte optimální vyvážení tyče s integrovanou baterií 
díky rozložení hmotnosti, ale také zvýšenou bezpečnost 
baterie za špatného počasí. 

Oceníte ocení všestrannost nůžek, ať už pro náročné 
stříhací práce či práce ve výškách.

POSUVNÁ RUKOJEŤ:

Ovládání nůžek pomocí 

TECHNOLOGIE BLUETOOTH®

BATERIE 
EXTERNÍ
(s napájecím kabelem)

INTEGROVANÁ BATERIE
(bez napájecího kabelu)



ELEKTRICKÁ BRUSKA
NAOSTŘETE VAŠE NŮŽKY V REKORDNÍM ČASE

S elektrickou bruskou INFACO snadno a rychle udržíte 
nůžky perfektně ostré. 

Dobře naostřená čepel snižuje tlak vyvíjený na motor a 
jeho mechaniku, čímž šetří váš nástroj.

Elektrický brousek A48v3 s 3-kolíkovým připojením je 
kompatibilní s bateriemi ELECTROCOUP F3005, f3010, 
f3015 a F3020. 

Také vám značně ušetří čas při každodenním broušení. S 
brouskem A48v3 naostříte své nůžky na maximum, čímž 
dosáhnete optimálního výkonu.

Brousek se připojuje k baterii, takže si můžete 
brousit nůžky přímo na pracovišti.

Nový karbidový brousek
INFACO

Naostřete si své nůžky ještě lépe:

Brousek z karbidu wolframu INFACO udržuje 
nůžky perfektně ostré. Nabroušené ostří zaručuje 
tu nejlepší kvalitu stříhání a snižuje riziko šíření 
chorob dřeva. 

Kromě doporučeného broušení dvakrát denně 
běžným brouskem doporučujeme používat také 
nový karbidový brousek INFACO. 

Pokud jej budete používat každou hodinu, vaše 
nůžky budou vždy perfektně ostré a vaše střihy 
budou naprosto úchvatné!

PRO DOBRÉ BROUŠENÍ: 

 Bruste dvakrát denně 

 pomocí brusného kamene nebo   
 elektrické brusky

 Bruste jednou za hodinu

 pomocí karbidového brousku INFACO

Demonstrační
video

VYROBENO VE FRANCII



Francouzská výroba s označením
„Zaručený francouzský původ“.

Označení INFACO „Zaručený francouzský původ“ umožňuje 
společnosti především hrdě prezentovat své závazky vůči 
lokálním výrobcům a ujistit tak spotřebitele o vysoké kvalitě 
výrobku, který respektuje vysoce ceněné francouzské know-
how. Získání takového označení je zárukou kvality, která 
umožňuje úplnou sledovatelnost od výběru dílů, které se 
musí vyrábět především ve Francii, až po návrh a konečnou 
montáž.

100 % elektrických nůžek INFACO je navrženo 
a vyrobeno ve Francii ve městě Cahuzac-sur-
Vère v departmentu Tarn (81). 

Výroba kvalitních nástrojů a rozvoj francouzské 
produkce je cílem společnosti INFACO již od jejího 
založení v roce 1984.

Kvalita a spolehlivost byly vždy naším hlavním 
zájmem. Od návrhů přes marketing a výrobu až 
po poprodejní servis se snažíme našim zákazníkům 
nabídnout vynikající výrobek a služby, které 
odpovídají našim hodnotám.

S pokorou neseme toto označení, které je chloubou 
naší společnosti a odrazem našeho know-how, 
které se v průběhu let jen upevnilo, vždy s cílem 
uspokojit naše zákazníky nabídkou certifikovaných 
a kvalitních výrobků.  

ZÁRUKA PROFESIONÁLNÍHO POPRODEJNÍHO SERVISU
Společnost INFACO se zavazuje zaručit všem uživatelům po celém světě vynikající úroveň 

poprodejních služeb. 
Z tohoto důvodu vytvořil pan Daniel DELMAS od začátku své cesty odborný tým 
technických obchodních zástupců. 

Úkolem tohoto týmu je po celý rok poskytovat průběžné technické školení celosvětové 
distribuční síti INFACO. Uživatel tak může těžit z rychlého a profesionálního 

poprodejního servisu ve svém okolí.

Efektivita poprodejního servisu INFACO je prověřena téměř 40 lety 
fungování. 

ÚDRŽBA
Mimo sezónu nabízí společnost INFACO každoroční kontrolu a údržbu 
výrobku.

Kontrolu a údržbu každého zařízení provádí na základě přesného 
postupu výrobce nejbližší servisní středisko. 

Naše servisní síť tímto způsobem zvládne ročně zkontrolovat 
desítky tisíc výrobků. 

Tuto kontrolu ocení každý, protože zajistí, že nůžky budou včas 
připraveny na novou sezónu.



Naše síť distributorů 

Naše distribuční síť je vám k dispozici pro veškeré informace týkající se vašich nástrojů INFACO. 

Tato síť je neustále školena naším odborným týmem technických obchodních zástupců, aby co 
nejlépe splňovala vaše očekávání.

Zákazníci společnosti INFACO získávají nejen kvalitní výrobek, ale především technickou 
podporu skrze autorizované prodejce. Tato podpora je pro INFACO velmi důležitá a všichni naši 
zákazníci si jí velice cení.

Kromě toho INFACO poskytuje „zákaznickou podporu“, která je k dispozici po celý rok a která 
telefonicky zodpoví jakýkoliv dotaz. 

Společnost INFACO úzce spolupracuje se svou autorizovanou distribuční sítí. Všichni naši distributoři 
hrají důležitou roli v celkové spokojenosti zákazníků. Distributoři rovněž zajišťují poradenství týkající 
se používání nástrojů, prodej, instalaci či technickou podporu, vše v rámci služeb INFACO.

PO CELÉM SVĚTĚ

V TÉMĚŘ 50 ZEMÍCH



INFACO S.A.S.
35 Bois de Roziès–BP2

81140 Cahuzac sur Vère – Francie
Tel.: +33 (0)5 63 33 91 49
E-mail: contact@infaco.fr
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