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IMPRIMERIE NATIONALE k. Paryża, tab. 10. Fabryka zegarków CARTIER w Villeret
(Szwajcaria), tab. 11. Magazyn i fabryka cukierków RICOLA EUROPE SA w Milhouse
(Francja), tab. 12. Fabryka BENETTON k. Treviso, tab. 13. Laboratorium FOTONIKI
w Berlinie, tab. 14. Drukarnia VEENMAN PRINTERS w Ede (Holandia), tab. 15. Magazyny
i biura TOBIAS GRAU k. Hamburga, tab. 16. Centrum Innowacji EKSPERIMENTAL
FACTORY w Magdeburgu, tab. 17. Administracja i warsztaty HSE w Hamburgu, tab. 18.
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