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VYPLNÍ ODBORNÁ FIRMA:
Razítko odborné klempířské firmy:

Zákazník:
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Svitkový plech (Prefalz)
Fasádní prvky

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Pražská 810/16
102 21 Praha 10 – Hostivař
Česká Republika

