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„Lakiernictwo Przemysłowe” zaprasza do odwiedzenia stoiska oraz Poligonu Umiejętności
Lakierniczych w hali 7A podczas Salonu Surfex w ramach targów Innowacje – Technologie
– Maszyny Polska. Odbywać się one będą w dniach 6-9 czerwca w Poznaniu.
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