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4i1-1il} Tyóy, ul. Targiela 105
tel. (032) 227 03 46

opłaĘproduktowej

Sprawozdania:

-

do Urzędu Marszałkowskiego
do WIOŚ

Data wykonania:

Eg.1

marzęc 2018 rok
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Siedziba:
43-100 Tychy
u1. Targiela l05
646-26-02-021
Regon 278089289
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Pracownia:
40-020 Katowice
ul. Przemysłowa l0
tel. (0-32)785 91 84

tel./fax (0-32) 785 91 85
e-mail : werona@werona.com.pl

Intemet: www.werona.com.pl

