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 העצום מהמבחר קטן חלק להלן
מציעים. שאגו
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 ריפוד עם מקסימה ישיבה פינת

 חום. או ירוק שחור, צהוב, קנוואס
 ספת ־מושבים,3 ספת של הרכב

5,700.— רק וכורסה, נ־מושבים
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 בסיסי צעיר. בסגנון ישיבה פינת

 וריפוד צבועה מתכת או כרומניקל
 ספת שוודיים. אריגים במבחר עשיר

7,390.— כורסות ושתי ־מושבים3
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 למיטה הנפתחת פטנטית, זוגית ספה

 ריפוד בדי של במבחר כפולה
4,400.— נהדרים
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 של שילוב נהדרת. קלאסית מערכת
 קורדורוי וריפוד מכופף עץ בסיסי
 ־2 וספת ־מושבים3 ספת שוודי.

 גם להזמין ניתן 8,050.— מושבים
בודדות. כורסות

תמונה) (ראה

אוז0$ ■3 .א.א 620 י5
קנוואס ריפוד עם טלויזיה כורסת שולחן מיוחד. בעיצוב אוכל פינת
כרומ־ עשוי הבסיס גוונים. במבחר או אדום לבן, בלק כסאות 4 +

 750.— רק המחיר ניקל.
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1,990.— צהוב
 מוגבל! המלאי מיידית. אספקה

במבחר ריפוד עם מאד נוחה כורסה0ג$0£0£ .6
שרפרף כולל המחיר אריגים. מיוחד עיצוב קומפלט. שינה חדר

2,020.—
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 צבעים במבחר שלייפלק צבוע במינו.
לבחירה. רבים פרטים נהדרים.
:לדוגמא

עליזים צבעים במבחר שונות שידות 6 עם 2.28 א 2.40 קיר ארון
 460.—מ־ החל
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 כפולה מיטה (תריס). זדקה דלתות
עם לילה ארונות שני מזרון, עם

טואלט וארון תחתון ומדף מגירות
 במבחר בלק יפה, בעיצוב סידור־קיר

:לדוגמא טיק. בעץ או צבעים,
13,000.— רק הסידור כל ראי. עם

הכולל 2.60 א 1.80 בגודל סידורסאוז־סז&סק .7
מיוחד מקום בר, גדולה, ספריה בלק יחידות דופן. יוצא קיר סידור

עם תחתונים ארונות לטלויזיה, אגוז או פוליסנדר במסגרות לבן
5,600.— רק הזזה, דלתות
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 נהדר מהגוני מעץ שידה־מכתבה
1,800.— עבודה לחדר מיוחד רהיט

 2.00 + 1.90 בגודל סידור לדוגמה:
4ו־ ויטרינה בר, מדפים, כולל

7,000,— דלתות
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8,100.— כורסות

1 4.
שטי עם מיוחדת שטיחים מחלקת

מרהי בדוגמאות סקנדינביים חים
 למ״ר המחיר שונים. ובגדלים בות

330.—מ־ החל
מהמלאי. מיידית אספקה

לבקר עליך חובה
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בערב. 9.00 עד בבקר 9.00מ־ פתוח


