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תכונה חדשה: 
ניתן להתקין את 
התעלות יחד עם 

רשתות מורכבות 
מראש

MufleSystem srl


"היצרן יצרף לכל תעלות הניקוז הוראות בכתב לביצוע התקנה כללית"
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