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Srednicy 600 mm nalezy wycenii i wykonai z rury karbowanej odmiany
polieteylen PEHDPozycja18 otrzymujebrzmienie:
Poz. 18 2-31/060505(analogia)Przepustyrurowe pod zjazdami- rury karbowane
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