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„Lakiernictwo Przemysłowe” zaprasza do odwiedzenia stoiska podczas
16 Sympozjum Lakierowanie Proszkowe, Ciekłe i Cynkowanie. Odbywać się ono będzie
w dniach 25-27 kwietnia w Ossie koło Rawy Mazowieckiej. Szczegóły na str. 31-33.
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