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Fone: +55 41 3081 3050 

E-mail: vendas@megafilter.com.br 

Site: https://www.megafilter.com.br/ 

 

Rua Silvio Pinto Ribeiro, 1625 – Quississana, São José dos Pinhais – PR 

CEP 83085-400 

Distribuidor Autorizado: 

mailto:vendas@megafilter.com.br
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