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Urządzenia peryferyjne – przegląd rozwiązań wybranych firm
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Metody rozdrabniania vs właściwości wyprasek wtryskowych

Każdy z członków Rady Programowej
dwumiesięcznika „Tworzywa Sztuczne w Przemyśle”,
który podczas dwóch kolejnych lat nie opublikuje
żadnego artykułu, potraktowany zostanie
jako rezygnujący z członkostwa.
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