
לדנמרק רהיטים מייצא ישראל דניש

מסחרי. מרכז שמריהו: כפר ,53 חורב רח׳ אחוזה, חיפה: ישראל, בנק מול הסורג, רה׳ ירושלים: ,104 זיבוטינסקי דרך רמת־גן: אינטריורס: דניש סניפי בכל

המשמשות העליזות, כונניות
 אוכל בפינת ילדים, בחדרי בסלון, לריהוט
 כונניות עבורה. ובחדר

 במלאי נעים. ברק ובעלות רחיצות יציבות,
 מרף יחידת מחיר שונים. בצבעים

ל״י 125.— עכשיו
 £א\/?) דגם שבדיה תוצרת ישיבה מערכת
 של החושז הרהיט לראות. חייבים

 בבד מרופדת מקש, עם'צדדים סקנדינביה.
 לצורך בקלות להסרה הניתן אורגינלי שברי
נקוי.
ל״י 2,175.— מושבית הדו הספה מחיר
י לי 1,670.— גבוהה כורסא מחיר

 ספה הכוללת 8£££\/ דגם ישיבה מערכת
 כל באשר מושבית, ורו מושבית תלת

 פלזה, בבד להשיג מתחלפות. הכריות
שונים. בצבעים
ל״י 5,900.— של הפתעה במחיר
 עתה זה משבדיה, (.£!£ דגם נוח בורסת
 נוחה היא, כן כשמה לתצוגה. הגיעה

 מרופדת טבעי אורן מעץ המסגרת להפליא.
ל״י 630,— הכורסא מחיר אורזין. בבד

 חום בייץ או טבעי אורן מעץ תה עגלת
 דגם דניש, של נפלא בעיצוב שחור, משטח

א ££1א  ביופיה. דופן יוצאת .50 מס. ?£1
ל״י 880.— המחיר

 חום, בייץ או טבעי אורן מעץ אוכל שולחן
 הניתן ס״מ 80 א ו 20 של במידות 12 דגם

 ?\/££. הגדלות 2 עם ס״ף 220 עד להארכה
 טבעי באורן השולחן לראות, חייבים
ל״י 2,890.—________________במחיר

 בייץ או טבעי אורן מעץ מתאים, אוכל כסא
0 בבדי מרופד ,14 דגם חום,  מחירו .1א£

ל״י 425.— טבעי באורן
 או טבעי אורן מעץ 51 דגם לבגדום מתלה

 הנאה. בעיצובו דופן יוצא חום, בייץ
ל״י 480.— המחיר
 משטח בעל טבעי אורן מעץ מגורה שולחן
 מחיר לביתכם. יופי שיוסיף הרהיט עגול.

ל״י 454.— השולחן
 ,£1 \/£ רגם לספרים מודולארית מערכת

 המורכבת אפשרויות, סוף. אין בעלת
 אורן מעץ שונים בגדלים וצדדים ממדפים

 המורכבת ס״מ 190x280 מערכת טבעי.
 משטח וכן נוי, ודברי לספרים ממרפים
 חדר לספריה, במיוחד המתאימה עבודה,
הילדים. וחדר עבודה
ל״י 2,789.— מחירה

מיידיונ האספקה

 דגר שם הם הדניים והגמר העיצוב
 דניש כי העובדה, הריהוט. בעולם

 עצמית תוצרת לייצא מתחיל בישראל
 לתוצרת כבוד תעודת היא לדנמרק

 לפניכם, היא והנה הישראלית.
 - שלנו היצוא' של הראשונה הסנונית
 המורכבת אורן מעץ ישיבה מערכת

הבאים: מהפריטים
א מודולריות כורסאות א ££1  תוצרת ?£1

 חום, בייץ או טבעי אורן מעץ דניש,
 הארוגים משבצות פסים בבדי מרופדות
דניש. עבור בלעדית

י לי 1,050.—_______הכורסא מחיר
ל״י 790.-ל- מותאם שרפרף מחיר
א קפה שולחנות א ££1  עם אורן מעץ ?£1

 70 א 70 של במידות חום, בבייץ צבוע משטח
 לכורסאות במיוחד מתאים ס״מ.

,״1,490.— £אזק £1ה־£א
 70/4 דגם 50 א 140 של במידה לנוי ספסלים

א  מראה בעלי דניש, תוצרת ?,£1א ££1
ל״י 680.— הספסל מחיר צעיר.

 משולחן המורכבת מקורית אוכל פינת
70x120 ספסלים ושני אורן, ס״מימעץ 
 מחיר איש. עבור-שישה לישיבה תואמים

ל״י' 1,890.— בולה המערבת
 י מרופדת בולה דניש, תוצרת בודדת, מיטה

ארגז כולל בד של שונים בצבעים
 הכלל מן יוצאת לראות, חייבים מיטה. לכלי

 הנאה. בעיצובה
 ס״מ. 70x190 המיטה מידות

ל״י 1,950.—___________________המחיר
 המורכבת £1£ דגם דנית ישיבה "מערכת
 וכורסא, מושבית דו מושבית, תלת מספה

 חום בייץ או טבעי, אשור עץ של מסגרת עם
 ריפוד בבדי ולמושב. נפרדות.לגב כריות עם

 פסים בבר המערכת מחיר שונים.
ל״י 4,900.— מקורי

א101\/ דגם מודולריות כורסאות / 
 עבור בלעדית הארוג פסים בבד מרופדות

 מיטה,נוחה מהוות כורסאות שתי דניש.
 המחיר הטעם, לאניני הכורסא לשינה.

ל״י 1,450.— ליחידה

2060 הזה העולם
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