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 המודולרית. הקיר מערכת - ש1(8ט5
 לבן. לק בצבע מושלם בגימור עשויה

 יחידות 4 חומות. ומגירות דלתות עם
 לחדר קיר מערכת כל ליצור יכולות
 והול. ילדים חדר טרקלין, שינה,

ל״י. 325־. ליחידה המחיר
 מרכז מיערות הישר המובא אורן מעץ עשויה זזע00ס5ז0>ו:> מערכת מופיעה בתמונה

 חזק כותנה בבד מרופדת היא ורענן. נקי מאסיבי אורן מעץ עשויות המסגרות שבדיה.
במיוחד. נוחה המערכת ולבן. חום או ולבן ירוק בצבעים

 בעלת לכורסא המחיר ל״י. 1,690־. מושבים 2 בעלת לספה המחיר
 המחיר ל״י. 880־. תואם לשולחן המחיר ל״י. 1,175־. גבוה מושב

 ל״י. 6,315־. הוא תואמים שולחנות 2ו־ גבוה מושב עם כורסא ספות, 2 הכולל לסט
ל״י. 995־. הוא מ׳ 1.90x2.80 בגודל ארוך, שיער השטיח, מחיר

 המהפכנית המודולרית הכרית ־ ^
 6 מיטה. יוצרות כריות 3 מדנמרק.

 כריות 3מ־ כפולה. מיטה יוצרות כריות
 כריות 15מ־ כורסא. גם ליצור אפשר

 ניתן ישיבה. לפנת מיוחד סדור ־
 ג׳ינם. צבעי 2 של במבחר להשיג
ליי. 210־. לכרית המחיר

 שזכתה השבדית הכורסא ־ זטזצ4$
 צבעים 5ב־ לרכישה ניתנת בפרס.

 עם ורגיל, גבוה גב בעלת בהירים.
 מודולרית לכורסא המחיר כריות.

 ל״י. 1,050־. גבוה גב עם ל״י, 825־.
 כורסאות 3מ־ המורכב לסט המחיר

 2־ו מושב גבוהות 2 מהן אטזצ5
ל״י. 5,565־. הוא תואמים שולחנות

 יפה בעיצוב משבדיה ז*£ז4 כורסת
 בעלת בנוחיותה. ידועה במיוחד.

 בצבעים ולגב. למושב חפשיות כריות
 קורדרוי. בבד בהיר. תפוז או כהה חום

 הוא כורסאות 5 של לקבוצה המחיר
ל״י■ 3,875־♦

 עם מפיברגלס יפה כתיבה שולחן
 לעתים. המיועד מיוחד אחסון מקום
 הצבעים. בכל להשיג ניתן

ל״י. 795-. ר?; המחיר
 הנורבגי השולחן - סס***

 של רגל על העגול האלגנטי
 מנטה ירוק מבריק, לבן בצבע פטריה

ל׳י. 850־. המחיר זוהר. צהוב או

 בגודל לבן בלק ^.וק80ץ מיטת
120x  המחיר משבדיה. ס״מ 200

ל״י. 785־. המזרון) (ללא

בבקר9.00 השעות בין בערב 8 עד .
_______106 דבוטינסקי דרך רמת־גן#

 ישראל, בנק מול הסורג רח׳ ירושלים
 אוניקו, פסג׳ באר־שבע

 ,53׳ חורב רח׳ אחוזה, חיפה,
.7־4 ובין 1־9 בין
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