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 לך מגישים גולן מפעלי
פלסט ריהוט של רחב מיגוון

 נהעורנתים. המטבח הילדים, הסלנן, לחדרי
 לרחיצה ניתן • צבעים מבחר חדיש, עיצנב
י.1?7ני וחמרי ר,דהייה1?7חום, בפני נעמיד

שדנת ארנן
 שרות,מטבח לחדרי

.מרפסת או

אמבטיה ארנן
 מדפים ם1׳

יוצא. כביסה ומיכל

"לכל ארנן
 הכביסה לחדר

.למרפסת או

ה י ר פ  טבודה -לחדר ס
.ילדים לחדר למשרד,

 לנעליים ארנן
.צחצנח נכלי

 — שילב ;280586 טל. ,50 פינסקר רח׳ ;266115 טל. ,6 הארבעה רה׳ : תל־אכיב
 ישראל, ליברמן ; 263446 סל. ריזנגוף, פינת פרישמן רה׳ ; 14 גבירול אבן רח׳
 ,29 ג׳ורג׳ המלך רה׳ מגנהיים, י. ; 825486 טל. מטלון, פינת 25 הקישון רח׳
 הלני רה׳ ; ירושלים ; 230971 טל. ,94 גבירול אבן רח׳ הוליווד, ; 222048 טל.

 מוצרי :חיפה ; 226471 טל. מנורה, בכר הומיגר, בו כל ; 221697 טל. ,9 המלכה
,57 החלוץ גרינברג, ; 662377 טל. ,11 הרצל רח׳ ; 660911 טל. ,40 הנמל תכן,
 מרכז לילד, כלבו :עכו ; (סביניה) 84 היסוד קרן ״שגב״, שיווק ; 665109 טל.

,דיור כרמיאל: רסקו; מסחרי קיבוץ הגליל: איזור זעירה; תעשייה מרכז +
: כפר־סבא ; 922272 טל. ,20 המייסדים רח׳ נסים, עזר :נהריה ;הגולן שער
 ; 22690 טל. ,65 הנשיא רח׳ אוקראיניץ, :חדרה ; 25825 טל. ,78 ויצמן רח׳

 הרואה) (פנת ,59 קריניצי רח׳ :רמת־נן ; 28743 טל. ,9 הנציב שמואל רח׳ : נתניה
 : נני־ברק ;912271 טל. ,28 הירש הברון רח׳ התינוק, :פתחיתקוה ; 723005 טל.

 טל. ,6 ויצמן ככר ארמון, רהיטי :חולון ; 788710 טל. ,65 עקיבא רבי רח׳ נווה,
רח׳ :ראשון־לציוון ; 964457 טל. ,1 הרצל רח׳ ערד, מטבחי :לוד ; 845349

 יוסף, כהן : קרית־גת ; 955508 טל. ,185 הרצל רח׳ דו, סקאן : רחובות ; 43 רוטשילד
 139123 טל. ,39 קק״ל רח׳ תכן, מוצרי :באר־שבע ; 93233 טל. ,5 לכיש שד׳

.3839 טל. ,133 התמרים שד׳ טופז, מטבחי : אילת

מטרה ולכל למזון לשתייה, לכיבוד,
 קניית כל ל1ו השי את לקבל הקפידי

מרהיטי מוצר
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