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p.p.H.U Śtusarstwo Kotlarstwo S.C Walendowscy -Roman Walendowski -jest
członkiem SpółdzieIni KOTLARZ ijest uprawniony do produkcji tego kotła,oraz
do posługiwania się tym świadectwem.
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