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הבית החדש של ״יאנג דניש'׳ הוא בן  42שנה .סגנון הבית,
תקרת העץ המשופעת והאור הטבעי הנכנס מבעד לחלונות
הקבועים בתקרה ,הם הרקע המושלם לסגנון החיים הפשוט
והנוח שמציע לך ״יאנג דניש״.
אתה נכנס לבית דניש בז׳בוטינסקי  104בר״ג ,חוצה את הקומה
הראשונה ,עובר אתי הפרוזדור ...ונכנס לעולם חדש :״יאנג
מיש".

המוסיקה והעצוב יוצרים אוירה מיוחדת׳במינה ,אוירה•
המזמינה אתכם להשתרעיעל אחת מהספות המקסימות
ולהנות מכל הדברים היפים שסביבכם .ההתרגשות של• המקום
תדביק גם אתכם.
כדי לחגוג את הפתיחה הכנו כמה הצעות יוצאות מהכלל ,שהן
יפות לעין ונוחות לכיס .לפניך רק מספר קטן של דוגמאות
מהשפע של הצעות מיוחדות שתמצא ב״יאנג דניש":

\ — 8£1_1_/ס פ ה עם כריות חופ שיו ת.גדולו ת ורכות ,נו חו ת במיוחד .כ סויי ם בפרחי ם
גדולים ו ק טני ם שאפשר גם למזגם במבחר צבעים .ניתן גם לרכוש בקורדרוי.
ה מ חיר כולל מע׳ימ.
ספ ה תלת מו שבית —  3300ל״י דו מו שבית —  2600ל״י
שולחנות קפה דגם \<1יז  8.0בעלי עיצוב יוצא דופן ,בגדלים שונים
ובגמר של בייץ שחור ,וונגה ואלון טבעי .מחיר שולחן
— 1450.ל״י
של  90א  90ס"מ
מערכת קיר תוצרת דנמרק .*\\1\ 1££א בבייץ שחור המורכבת
מיחידות איכסון תחתונות ,בר ,מקום לטלויזיה ומדפי
— 6836.ל" י
ספרים  166א 264 .ס"מ .מחיר המערכת

מיטה כפולה  190א  140ס"מ בביץ שחור ,הכוללת
לוח ראש עם מדפים ומזרון דני אורגינלי מרופד בבד
משבצות שובה־עין.

— 4975.ל״י

שולחן קפה תוצרת דניש דגם  10מעץ אורן .עיצוב קלאסי ,מידות
השולחן ' 120א  70ס"מ
— 1064.ל״י
שולחן פינתי  70א  70ס"מ■
— 583.ל״י

פינת אוכל למטבח הכוללת שולחן 90
וארבע כסאות תואמים בבייץ ירוקי

כורסאות ג 1/ס\ /א הידועות ,תוצרת דניש מרופדות בבדים שונים.
המערכת הקלאסית לאניני הטעם .המערכת של ארבע
כורסאות מתאימה לישיבה של  6אנשים ולשינה של 2
אנשים.
— 7100.ל״י

יחידות מודולריות למערכת קיר מעץ אורן מאסיבי שיש בהן את
האפנה הכפרית והמראה הטבעי ומתאימות עצמן בקלות למערכת
סלון או ספריה ,לחדר ילדים או חדר עבודה .כמו כן.ניתן ,בעזרת בייץ,
להחליף ,לשנות ולצבוע אותן בכל גוון שעולה על
— 375 .ל״י
רוחכם .מחיר היחידה עם מדף  x .40.4 0ס׳'מ

מערכתי מקורית לפינת אוכל מעץ אורן המורכבת
משולחן  120א ׳ 70ס״מ ושני ספסלים תואמים
לישיבה לשישה.אנשים .מחיריהמערכת

כורסאות מודולריות תוצרת שבדיה דגם  0א 1ק עם מסגרת של עץ אורן
מאסיבי או בייץ חום ,מרופדות בבד.פסים או קורדרוי חום .חייבים
— 8140.ל״י
לראות! מחיר המערכת של חמש כורסאות

— 1890.ל״י

מערכת ישיבה  00£ז 3ס 00ע\ משבדיה עשויה עץ אורן
מאסיבי וריפוד הניתן.להסרת בקלות לצורך >קוי.
—. 1293.ל׳יי
מחיר הכורסא עם גב גבוה
י— 1859.ל״י
ספה דו מושבית
הלהיט של דכיש ,מערכת ישיבה תוצרת דניש ,המורכבת מכורסאות
מודולריות ,שרפרפים ,שולחנות וספסלים תואמים ,עם מסגרת
של עץ אורן מאסיביוכריות ישיבה מרופדות בבד שעוצב ע״י אדריכל
דניש.
מחיר הכורסא — 1190.ל״י
שרפרף — 840.ל״י
שולחן — 590.ל״י
ספסל — 880.ל״י
מרופדות בבד אורזין בצבע חום
כורסאות מודולריות דגם
עם פרט עור מיוחד בכרית המושב והגב .מחיר
— 853.ל״י
הכורסא

22

כורסאות מודולאריות כפריות ישרות ופינתיות ,מלוחות עץיאורן
מאסיבי .ומרופדות בבד פסים הארוג בלעדית עבור דניש .עיצוב יוצא
דופן .מחיר מערכת המורכבת מארבע כורסאות פינתיות' לשינה ,מהן
שתים פינתיות ,כולל שתי כריות .צד ושולחן תואם — 9168.ל״י

א

 60ס״מ
— 1139.לי׳י

כונניות לספרים בצבע לאק לבן רחיץ משבדיה .המד.פים משתנים לפי
—  500 .ל״י
הצורך .מתאים במיוחד לספריות .המחיר למ״ר

רמת־גן :דרן ז׳גו טינסקי 104
ירושלים :רח׳ הסורג ,מול גנ ק ישראל
חיפה :רח׳ חורג  ,53אחוזה
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