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Sendo um dos principais objectivos da n/ empresa o desenvolvimento e a satisfação dos n/ clientes, reservamo-nos o 
direito de fornecer quaisquer outros produtos que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta 
publicação. 

www.multitubos.pt 

Preços sujeitos à taxa de I.V.A em vigor.                      
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ACESSÓRIOS EM PVC DE COLAR 
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