Zapraszamy na targi Expo-Surface
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„Lakiernictwo Przemysłowe” zaprasza do odwiedzenia stoiska nr 3 w hali G
podczas VIII Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni
Expo-Surface. Odbywać się one będą w dniach 28-30 marca w Kielcach.
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