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Miara Stanley PowerLock® jest jednym z najbardziej 
znanych narzędzi ręcznych jakie kiedykolwiek wynaleziono.

Wiosną 1963 roku Stanley zrewolucjonizował narzędzia 
ręczne uruchamiając produkcję PowerLock®, pierwszej 
na świecie taśmy z mechanizmem blokującym, w 
charakterystycznym kształcie litery D, który do dziś jest 
powszechnie rozpoznawany przez użytkowników.

 1965
    Metryczna i calowa,  
           modele o długościach 2m, 3m…        

   1969 
       16 lipca - Miara Stanley  
    Powerlock® na wyposażeniu lądownika         
 Apollo 11 w misji księżycowej... 

   2013 
             Limitowana  
               złota edycja…       1963

     1 kwietnia 1963 r. narodziny 
pierwszej miary zwijanej z 
mechanizmem blokującym w 
charakterystycznym kształcie 
litery D…

A classic since 1963
PowerLock®

SYSTEMY PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI STANLEY

POZIOMICE LASEROWE STANLEY NOŻE

MIARA FATMAX 2M BRELOK

WKRĘTAK FATMAX® 

SZNUR TRASERSKI KIESZONKOWY

IMADŁO QUICK CLOSE

SYSTEM MOCOWANIA KABLI 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU PIŁY

LATARKA FATMAX® CZOŁOWA PRZYRŻNIA Z TOWRZYWA

L I M I T E D  E D I T I O N     

Innowacyjne rozwiązania 
dla profesjonalistów
Czynią każdą pracę łatwiejszą oraz efektywniejszą. Upewnij się, że stojące przed 
Tobą zadania wykonasz przy pomocy najnowszych rozwiązań STANLEY’a w zakresie 
narzędzi i systemów przechowywania.

W TYM NUMERZE...

SKANUJ KOD 
I DOWIEDZ 
SIĘ WIĘCEJ.
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Kod Opis

STHT0-47147 SZNUR TRASERSKI Kieszonkowy - 9M

STHT0-47147L SZNUR TRASERSKI Kieszonkowy - Kit

•  Mniej niż połowa objętości standardowych kołowrotków kredowych dla łatwiejszego 
przenoszenia i przechowywania

•  9m długość sznura wystarczy by uzyskać czystą i dokładną linię 
•  Wysoce odporna obudowa ABS z miękkim gumowanym uchywtem dla zwiększenia trwałości, 

komfortu i pewności  chwytu
•  Przełożenie 3:1 umożliwia zwijanie sznura 3 razy szybciej niż w standardowych kołowrotkach
•  Przesuwna klapka do szybkiego uzupełniania kredy
•  Pojemność 28gram kredy wystarcza na 50 linii z jednego wkładu
•  Zaczep do paska

SZNUR TRASERSKI KIESZONKOWY

www.stanleyworks.pl www.stanleyworks.pl

MIARA FATMAX 2M BRELOK

Kod Opis

FMHT0-33856 Brelok luzem

FMHT1-33856 Pojemnik 36 szt

•  Taśma szerokości 13mm z możliwością wysunięcia bez podparcia na odległość 90cm 
dla łatwego odczytywania oraz szybkiego mierzenia.

• Zaczep typu Tru-Zero daje dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
• Slide Lock utrzymuję taśmę w bezpiecznej pozycji
• Bi-materiałowa obudowa zapewniająca komfort użytkowania
• Wygodna i kompaktowa budowa z brelokiem do kluczy
• Dostępne również jako zestaw w ekspozytorze lub w pojemniku do ekspozycji ladowej

Proste w obsłudze, dokładne i elastyczne, 
Poziomice laserowe Stanley Cross90™ 
i Stanley Cubix™ zapewniają szybkie 
poziomowanie przy większości zadań.

     KOMPAKTOWY,
WSZECHSTRONNY  
I GOTOWY DO PRACY

Model /Kod Cross90™  
(STHT1-77341)

Cubix™  
(STHT1-77340)

Zasięg maksymalny /  
Dokładność poziomowania 10m / ± 0.5mm/m 8m / ± 0.8mm/m

Wiązka krzyżowa Tak Tak

Wiązka 90° Tak Nie

Tryb ręczny Tak Tak

Samopoziomowanie Tak Tak

Zakres samopoziomowania 4° 4°

Wielokierunkowy uchwyt Tak Tak

Żywotność baterii 15h 20h

WIĄZKA 90°
Zapewnia dokładne wytyczanie kątów prostych 
dla każdego rodzaju prac montażowych  
w pomieszczeniach mieszkalnych.

WIĄZKA KRZYŻOWA
Do wyznaczania pionów  
i poziomów.

TRYB RĘCZNY
Zablokuj wiązkę lasera do 
wyznaczania linii ukośnych.

Blokada 
wahadła

Włącznik zasilania / 
Przełącznik trybów pracy

Wielokierunkowy  
punkt montażowy

Dodatkowa wiązka 90°

Wskaźnik braku 
poziomu

POZIOMICE LASEROWE STANLEYNOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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   NÓŻ Z AUTOMATYCZNĄ WYMIANA OSTRZA, OSTRZE CHOWANE 
• Szybka, automatyczna wymiana ostrza 
•  Wystarczy wyjąć zużyte ostrze, przesuwając spust w tył i nowe ostrze zostanie automatycznie 

załadowane do podajnika. 
• Magazynek na 5 ostrzy
• Wąski chwyt ostrza ułatwiający prace przy płytach G/K
• Miękki gumowy uchwyt zapewniający komfort pracy
• Łatwy dostęp do magazynka
• Zgodny ze wszystkimi standardwoymi ostrzami 1992 (11-921)

Kod Opis

0-10-237 Nóż z automatyczną wymiana ostrza, ostrze chowane 

Kod Opis

0-10-778 Nóż FatMax® z ostrzem chowanym

NOŻE

NÓŻ FATMAX® Z OSTRZEM CHOWANYM
•  Lekka i bardzo trwała metalowa konstrukcja dla dłuższej żywotności i niezawodności
•  Bimateriałowy uchwyt Dynagrip i duży suwak w celu zwiększenia komfortu pracy
• Wąska obudowa dla łatwiejszej pracy z płytami gipsowo-kartonowymi
• Duży mechanizm zwalniający pozwalajacy na łatwą wymianę ostrzy
• Łatwy i wygodny dostęp do przechowywanych ostrzy

KOMFORT,
KONTROLA

I WYDAJNOŚĆ

Kod Opis

0-10-242 Nóż bezpieczny FatMax

0-10-245 Ostrze do noża do folii pakowej

NOŻE

NÓŻ BEZPIECZNY FATMAX

Pierwszy na świecie bezpieczny nóż z trzema dodatkowymi funkcjami: 
1. Automatyczna wymiana ostrza
2. Ostrze bezpieczne, samopowrotne
3. Rozdzielacz folii

Gumowana rękojeść , 
zapewniająca komfort pracy

System szybkiego usuwania 
zużytego ostrza

Magazynek na ostrza 
w rękojeści 

Obcinak do folii i kartonów z 
możliwością wymiany ostrza

  BEZPIECZNY, SKŁADANY NÓŻ KIESZONKOWY
• Automatyczna wymiana ostrza
• Wygodny, kieszonkowy rozmiar 
• Zaleczane ostrza: 11-987, 11-921

  NÓŻ BEZPIECZNY DO FOLII PAKOWEJ 
• Kieszonkowy nóż do folii 
• Nóż bezpieczny z wymiennym ostrzem 

Kod Opis

0-10-244 Nóż bezpieczny do folii pakowej 

0-10-245 Ostrze do noża do folii pakowej

Kod Opis

0-10-243 Bezpieczny, składany nóż kieszonkowy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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• Wysokiej klasy diody LED - 80 lumenów
• Regulowana obrotowa główka
• Obrotowy włącznik zasilania, aby zapobiec przypadkowemu przełączeniu
• Nietłukąca, o dużej trwałości obudowa, amortyzująca uderzenia
• 9 godzin nieprzerwanej pracy
• Nieślizgający się pasek dla lepszej stabilności i kontroli
• W komplecie z 3 bateriami AAA

LATARKA FATMAX® CZOŁOWA

Kod Opis

FMHT0-70767 Latarka FatMax® czołowa

Kod Opis

STHT6-70989 Zestaw z zszywaczem TR150

STHT0-70990 Zestaw uzupełniajacy 50 szt.

•  Innowacyjny, opatentowany system mocowania przewodów niskiego napięcia,  
kabli głośnikowych, linie telefonicznych i lampek choinkowych

•  Szybki i łatwy montaż dowolnym lekkim lub ciężkim zszywaczem
• Łatwość usunięcia kabli po zakończonym zadaniu
•  Odporne na warunki pogodowe klipsy do mocowania stałej lub tymczasowej 

instalacji
•  Dostępne jako zestaw z zszywaczem TR150, w komplecie 50 wieszaków i zszywki
•  Dostępne zestawy uzupełniające po 50 wieszaków

SYSTEM MOCOWANIA KABLI WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Kod Opis

STHT0-10186 18mm nóż z ostrzem łamanym szybkowymiennym

STHT0-10187 25mm nóż z ostrzem łamanym szybkowymiennym

  NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM SZYBKOWYMIENNYM
• Pierwszy nóż na ostrza łamane ładowany od frontu
• Przeładowanie ostrzy tradycyjną metodą lub poprzez funkcję szybkiej zmiany ostrza od przodu
• Wygodna, czarna, gumowana obudowa
• Nóż dostarczany z ostrzem FatMax
• Prowadnica ze stali nierdzewnej dla większej żywotności
• Śruba mocująca ostrze pozwala używać nóż w cięższych pracach
• Dostępny w wersji na ostrza 18mm i 25mm

NOŻE

Kod Opis

0-10-421 18mm Nóż FatMax z dodatkowym ręcznym mechanizmem blokującym

0-10-431 25mm Nóż FatMax z dodatkowym ręcznym mechanizmem blokującym

NÓŻ FATMAX Z DODATKOWYM RĘCZNYM  
MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM
• Wygodna, smukła obudowa umożliwiająca precyzyjne cięcie 
• Magazynek na dodatkowe ostrza
• Auto-locking system umożliwiający szybką blokadę ostrza 
• Metalowa prowadnica 
• Śrubowy mechanizm zaciskający ostrze umożliwia pracę nożem z dużymi obciążeniami 

  NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18MM
• Miękki uchwyt dla większego komfortu
• Śruba mocująca ostrze pozwala używać nóż w cięższych pracach
• Nóż dostarczany z 3 ostrzami
• Prowadnica ze stali nierdzewnej dla większej żywotności

Kod Opis

0-10-417 Nóż z ostrzem łamanym 18mm

  NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18MM
• Nóż dostarczany z 3 ostrzami
• Prowadnica ze stali nierdzewnej dla większej żywotności
•  Blokada ostrza pozwala łatwo wsuwać i wysuwać ostrze i jednocześnie blokuje ostrze 

podczas użytkowania 
• Konstrukcja prowadnicy umożliwia łatwe i szybkie odłamywanie zużytych segmentów ostrza
• Rękojeść z ABS dla dłuższej żywotności

Kod Opis

0-10-403 Nóż z ostrzem łamanym 18mm

NOWOŚĆ
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PIŁA DO METALU FATMAX®
• Rama z duraluminium
• Szybka i łatwa wymiana brzeszczotu
• Ergonomiczna, bimateriałowa rękojeść
• Opatentowany mechanizm naciągu ostrza
• Pamięć siły naciągu 150 kg

Kod Opis

1-20-531 Piła do metalu FatMax®

PIŁA SKŁADANA FATMAX® DO PŁYT G/K
• Uzębienie: 8 zębów/cal
•  Agresywana geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca o 50% szybsze cięcie
•  Bezpieczny mechanizm blokujący w 3 pozycjach (90º, 135º, 180º) dla maksymalnej elastyczności i 

zwiększonej sztywności przy cięciach narożnych i sufitowych 
•  Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zapewniający komfort pracy
•  Brzeszczot składany dla bezpiecznego przechowywania
•  Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K

Kod Opis

FMHT0-20559 Piła składana FatMax® do płyt g/k

PIŁY

NOWA  
JAKOŚĆ CIĘCIA
Profesjonalne rozwiązania do ciążkich 
prac i wysokiej wydajności.

www.stanleyworks.pl

Kod Opis

1-20-600 Przyrżnia z towrzywa

PRZYRŻNIA Z TOWRZYWA

• Umożliwia cięcie różnych kątów: 90⁰, 45⁰, 22-1/2⁰ i 45⁰ pod skosem
• Dostarczany z kołkami do mocowania deski na swoim miejscu podczas cięcia
• Rozszerzony kołnierz pozwala mocować przyrżnię do stołu roboczego
• Gumowe nóżki pomagają utrzymać urządzenie w miejscu i zapobiega ślizganiu przyrżni
• Składane nóżki pozwalają na płaskie ułożenie przyrżni na podłodze lub blacie roboczym
• Specjalny uchwyt na piłę w dolnej części przyrżni
• Wyprofilowane krawędzie ścian bocznych poprawiają komfort użytkownia

•  Jednoręczne ramię dźwigni do otwierania i zamykania szczęki i do szybkiego przestawienia
•  Konstrukcja stalowa dla większej trwałości i długowieczności
•  Podkładki gumowe mogą być usunięte by użyć stalowe szczęki
•  Mocowanie śrubami umożliwia szybkie mocowanie i łatwe repozycjonowanie 

Kod Opis

0-83-179 Imadło Quick Close

WKRĘTAK FATMAX Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI 4:1

Kod Opis

0-69-236 Wkrętak FatMax® z wymiennymi końcówkami 4:1

• Przełożenie 4:1 pozwala wkręcać 4 razy szybciej niż zwykły wkrętak
•  Dostarczany w komplecie z końcówkami bit: 

- PH1, PH2, PH3 
- PZ1, PZ2, PZ3 
- Torx 10, 15, 20 
- Płaski 3mm, 4.5mm, 6mm 

•  Magazynek w rękojeści umożliwia  
przechowywanie 6 bitów

IMADŁO QUICK CLOSE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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SYSTEMY PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI STANLEY

Kod Opis

STST1-71962 Skrzynia i organizer

STST1-71964 Skrzynia

STST1-71983 Organizer

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z ORGANIZEREM CLICK AND CONNECT
•  Nowatorska konstrukcja o idealnych proporcjach umożliwiająca przechowywanie narzędzi ręcznych, 

elektronarzędzi oraz różnego rodzaju akcesoriów
•  W łatwy oraz szybki sposób można spinać ze sobą organizery tworząc według potrzeb kilka 

oddzielnych bądź stworzyć jedną skrzynię w całości 
•  Specjalny mechanizm zatrzaskowy umożliwiający dostęp z obu stron z możłiwością pełnego 

oddzielenia pokrywy
•  Zdejmowalne zatrzaski dla łatwego łączenia, rozłączania oraz do łatwej dostępności
•  Ruchome przegrody umożliwiające dostosowanie przestrzeni organizera według swoich potrzeb
•  Organizer-pokrywa jest doskonały do przechowywania drobnych akcesoriów oraz bitów

Kod Opis

STST1-70720 Stanley Sortmaster Organizer 290 x 210 x 63mm

STST1-71-197 Stanley Sortmaster Organiser 290 x 210 x 126mm dwustronny

ORGANIZER REGULOWANY SORTMASTER
•  Innowacyjna blokada zatrzasków umożliwia połączenie do 3 organizatorów w jeden
•  Zatrzask Side do bezpiecznego układania
•  Wyjmowane przegródki pozwalają na połączenie części małych przedziałów w większe przestrzenie 

na narzędzia
•  Specjalna konstrukcja pokrywy utrzymuje drobne części w miejscu i zapobiega ruchom między 

przedziałami 
•  Dostępny również dwustronny organizer w wersji, back-to-back (STST1-71-197)

INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA 
PRZECHOWYWANIA
Skrzynie i organizery Stanley do przechowywania 
narzędzi pozwalają trzymać wszystko pod ręką, 
oszczędzając czas.

NOWOŚĆ

FATMAX® TSTAK® DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa zgodna ze 
wszystkimi skrzyniami TSTAK 
gwarantuje maksymalną zwrotność

System łącznia skrzyń 
ze sobą jest prosty 
i szybki w obsłudze

Zapewnia bezpieczne 
przechowywanie drobnych 
elementów, akcesoriów, 
narzędzi ręcznych  
i elektronarzędzi.

Wytrzymała konstrukcja 
z metalowymi klamrami 
i mocnymi uchwytami

TSTAK jest stworzony specjalnie 
dla Ciebie - skompletuj swoje 
idealne rozwiązanie  
do przechowywania

Zawiera wkładki piankowe, 
plastikowe przegródki 
i wyjmowane pojemniki 
w zależności od modelu.

FATMAX® TSTAK® MODUŁOWY SYSTEM SKRZYŃ NARZĘDZIOWYCH

Szczegóły Zastosowanie  i przeznaczenie

Model Kod produktu Wymiary Pojemność Małe elementy Akcesoria
Małe narzędzia  

ręczne
Duże narzędzia  

ręczne
Elektronarzedzia

TSTAK I FMST1-71967 440 x 185.1 x 331.7 mm 14L • • •
TSTAK II FMST1-71966 440 x 176 x 331.7 mm 13.5L • •
TSTAK III FMST1-71968 440 x 176 x 314.2 mm 9.5L • •
TSTAK IV FMST1-71969 440 x 176 x 314.2 mm 8L • •
TSTAK V FMST1-71970 440 x 145 x 332 mm 6.3L • •
TSTAK VI FMST1-71971 440 x 301.5 x 332 mm 23L • • • •

TSTAK COMBO FMST1-71981 440 x 326.1 x 331.7 mm 21.5L • • • •
TSTAK CART FMST1-71972 486 x 181 x 436 mm 100Kg nd. nd. nd. nd. nd.

System szybkiego 
łączenia skrzyń

Mocna, ergonomiczna 
rękojeść

Konfigurowalna pianka 
ochronna

Mobilna baza 
transportowa

Regulowane  
przegródki

Wyjmowane  
pojemniki

NOWOŚĆ
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Kod Opis

STST1-72335 Plecak

PLECAK
•  Plecak do łatwego transportu i przechowywania narzędzi, pozostawiający wolne ręce.
•  Wykonany z wytrzymałej, mocnej i trwałej tkaniny 600x600 Denier
•  Wyjmowany organizer-separator z kieszeniami na często używane narzędzia
•  Miękkie, wyściełane plecy dla większej ergonomii i wygody noszenia
•  Wydzielona przestrzeń na laptopa lub elektronarzędzie
•  Mała kieszeń z uchwytami z przodu, idealna na małe akcesoria, narzędzia lub przedmioty osobiste
•  Boczny pasek na rzep do dodatkowego zamocowania wysokich przedmiotów lub butelki 

umieszczonej w bocznej kieszeni 

SYSTEMY PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI STANLEY

Kod Opis

STST1-71963 Organizer 3 w 1

ORGANIZER 3 W 1
•   Rozwiązanie 3 w 1 dla narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz drobnych akcesoriów
•   Ruchome przegrody umożliwiające dostosowanie przestrzeni organizera według swoich potrzeb
•   Centralnie umiejscowiona przestrzeń do przechowywania dużych narzędzi recznych
•   Konstrukcja umożliwia pełne otwarcie  

wszystkich trzech przegródek jednocześnie
•   Wbudowany mocny uchwyt do przenoszenia  

narzędzi w formie bezpiecznego zamkniętego kufra

Kod Opis

STST1-70712 18” Torba Narzędziowa otwarta

18” TORBA NARZĘDZIOWA OTWARTA
•  Otwarta torba - zapewnia dobrą widoczność oraz łatwy dostęp do narzędzi
•  Wykonana z wytrzymałego, mocnego materiału 600 x 600 Denier  
•  Regulowany pasek na ramię 
•  Dużo wewnętrznych oraz zewnętrznych kieszeni zapewnianjących dobrą organizację
•  Przednia kieszeń idealna na drobne akcesoria, narzędzia oraz prywatne przedmioty
•  Mocny metalowy i wygodny uchwyt
•  Wyposażona w paski boczne do mocowania poziomicy

Kod Opis

STST1-71973 Głęboka taca narzędziowa

SYSTEMY PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI STANLEY

GŁĘBOKA TACA NARZĘDZIOWA
• Przenośna, głęboka taca o dużej pojemności przechowywania
•  Pionowe przechowywanie zapewnia łatwy dostęp do narzędzi  

i wyposażenia
• Składana rączka ułatwia łatwiejsze przechowywanie

Kod Opis

STST1-79231 Modułowy warsztat na kółkach  2 w 1 torba/organizer

MODUŁOWY WARSZTAT NA KÓŁKACH  2 W 1 TORBA/ORGANIZER
• Warsztat na kółkach zapewnia elastyczność i mobilność
•  Zawiera dużą liczbę przedziałów dla maksymalnej wygody przechowywania. 

-  duży pojemnik do przechowywania z głęboką szufladą 
-  duża otwarta skrzynia z długim uchwytem 
-  głęboka szuflada na metalowych prowadnicach

• Odpinany mały organizer z przeźroczystą pokrywą z łatwym dostępem na małe części i akcesoria
• Uchwyt teleskopowy z aluminiową powłoką umożliwiający transport zestawu
• Koła na łożyskach kulkowych dla zwiększenia trwałości oraz lepszego funkcjonowania.

SKRZYNIA FATMAX® 18” CANTILEVER
• Kompaktowa i wytrzymała dla łatwego transportu
• Tace na wspornikach ślizgowych dla lepszej organizacji
• Duża dolna część, idealna do przechowywania elektronarzędzi
• Wbudowana uszczelka aby chronić zawartosć, IP53
• Solidne metalowe zatrzaski

Kod Opis

FMST1-71219 Skrzynia FatMax® 18” Cantilever

NOWOŚĆ NOWOŚĆ



Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w produktach bez uprzedzenia.  
© Stanley Works 2013/07

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 21 D, 02-676 Warszawa 
tel. 22 46 42 700, fax: 22 46 42 701
www.stanleyworks.pl
e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com 

Przedstawiciele Handlowi - Region Południowy:

PRO Regional Sales Manager 
na Region Południowy 
tel. 603 631 810
Region Południowo-Zachodni 
tel. 665 069 434
Region Południowo-Centralny Lewy 
tel. 697 101 382
Region Południowo-Centralny Prawy
tel. 601 470 662
Region Południowo-Wschodni 
tel. 605 949 199 

Przedstawiciele Handlowi - Region Północny:

PRO Regional Sales Manager 
na Region Północny 
tel. 601 472 156
Region Północno-Centralny 
tel. 665 069 882
Region Północno-Wschodni 
tel. 697 612 916

Przedstawiciele Handlowi - Region Centralny:

PRO Regional Sales Manager 
na Region Centralny 
tel. 697 612 917
Region Centralno-Wschodni 
tel. 601 470 679
Region Centralno-Zachodni 
tel. 697 612 918
Region Centralny 
tel. 697 110 149

W ciągu 
najbliższych 
kilku miesięcy 
będzie można 
zauważyć nowe logo 
STANLEY® pojawiające 
się na naszych produktach  
i w komunikacji.

Nowe logo zostało zaprojektowane 
w celu odzwierciedlenia zmian w 
nieustannie rozszerzającej się gamie 
produktów STANLEY®, nadając mu 
nowoczesną, profesjonalną i dynamiczną 
osobowość.

170 lat doświadczenia w produkcji innowacyjnych  
narzędzi, gwarantuje, że wciąż będziemy wierni naszej 

historii i tradycji, zgodnie z naszym motto

DOSKONAŁOŚĆ W DZIAŁANIU.

     NOWE 
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