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 אחורה, קריסה ישר חופרת הכל: וחופרת לתפעול נוחה
 זוגית. מחט ורבים תקון זיו־זג סטרץ וחפר ישר סטרץ חפר זיג־וג

רקמות אוטומטיות, ת1לא1ל סתר,1 חפר אוברלוק, חפר מחט, מיקום
 טלאים כרסים כפתזרים, חופרת דסקיוח. ללא אוטומטיות

*
 חופרת בולטים. זחפרים חופשיות רקמות ,תחרה אפליקציות,

 לנסים ועד ביותר והגמישים מהדקים החל הבדים: סוגי כל על
; על חופרת ביותר. י יתרונותיה, את לך ידגימו בה מטה הרשומות החנויות לאחת תכנסיאחד. כפתור בלחיצת והכל פו
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 נח מהנדס :יפו .16 בן־יהודה מהיר, סלון .35 העליה ויקטור, טופף .16 שינקין אלגביש, ,10 בן־יהודה ברגמן, שלום, כל־בו :תל־אכיב
מרקוביץ׳, .21 החלוץ לחמן, י. .15 סוקולוב אדלשטיין, .55 החלוץ טרויב, ט. :חיפה .113 ירושלים שדרות קופליאנסקי, .12 רזיאל הרשנזון,

נחום, שי .23 שטראוס ישראל, הירש .68 הנביאים אלברט, אזולאי :ירושלים .44 יפו ורצקי, אחים .13 שפירא באואר, ששה א׳. 50 החלוץ
.35 ירושלים שמואל, ליבוביץ׳ .41 עקיבא יוסף, מאיר :בני־ברק .2 קריניצי נחום, ריגר :רמת־גן .5 ישראל אבן רוזנברגר, .3 בן־יהודה

 .120 סוקולוב אביגדור, רדיו :חולון .18 רוטשילד לתופרת, כל־בו :פת־ים .8 קראוזה יצחק, פרקש .4 שטמפפר אברהם, הנריך :נתניה
 מרכז מריו, מיקי : ערד .443 דימונה דימונה, שוק יצחק, :פילים דימונה .48 העצמאות אלקטרוניקה, א.א. אוניקו. פסג׳ קמנמן, אברהם : כאר־שבע

 יעקובסון, יעקב : אשדוד .39 הרצל ניסים, ברזילי :אשקלון מסחרי. מרכז יעקובסון, : יכנה מסחרי. מרכז רוני, סוריה : ירוחם מסחרי.
רוטשילד הבט, רדיו :חדרה מסחרי. מרכז מנחם, שטינברג :כיוז־שמש .49 הרצל חג׳ג׳, :לוד .73 הרצל יולזרי, חיים :רמלה .88 רמב״ם

מסחרי. מרכז משה, קרייל : קרית־שמונה גיל. קולנוע מול — פאר רריטי נפתלי, קובי : מכריה רסקו. מסחרי מרכז שלום, אובני :כית־שאן .38
 מרכז וורה, מושוני :כרמיאל מסחרי. מרכז אורלי, סלון : קרית־אתא .50 וייצמן מהיר, סלון :כפר־סכא .114 ז׳בוטינסקי דרך שעשוע, סלון :כץ פרדס

:רמת־השרון .12—13 השופטים שדרות בע״מ, טלוויזיות פלג : קרית־מוצקץ .75 ירושלים בוכניק, ע. : צפת המשטרה. יד על — מסחרי
.41 סוקולוב רה׳ דרורי, — אביב


