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Prostup tepla: 0,66W/m2K
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2.
2. 2. Profitline AluClip představuje efektivní investici do budoucnosti s dlouhou

udržitelností a s extrémní odolností proti povětrnostním vlivům
a zároveň snadno udržovatelný pvc profil z interiéru.
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