Aito sauna products

CROWN MOULDING
556-24
21x21x2400 (14x30)
Common alder
10 pc./package
EAN 6418172245565
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INSTALLATION
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LIIMAUS: Käytä liimaukseen tarkoitettua puristinta.
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ATTENTION!

