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För fastighetsnära insamling
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Betongytbeläggningar.

Pärlgrå

Isgrå

Kärlskåp i betong för 2 x 140 L,
2 x 190 L, 2 x 240 L, 1 x 660 L.
Bredd: 1650 mm.
Djup: 1000 mm.
Höjd: 1450 mm.
Vikt: 1200 kg.
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