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Az FKF Nonprofit Zrt. a hazai piac legnagyobb tapasztalatú és méretű
hulladékgazdálkodással és köztisztasággal foglalkozó vállalata, az itt felhalmozódott
széleskörű szaktudás és helyismeret garanciát jelent Partnereink részére.
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