
קנה
כחת־-לבן

 חוץ. מטבע למדינה חוסכת מוצרי.*כחול־לבך קנית
 כי מכם מצפים אנו אין רהיטים, בקניית אולם,

 האוצר. שר של מבט מנקודת הקניה את תשקלו
 האחרונה״ ה״מילה את לרכוש מבקשים אתם

מעולה, לאיכות אחריות בינלאומי, בעיצוב

ס
 את שהעמיד הוא זו, נוסחה לפי רהיטים ״צור

 הרהיטים יצרני בין הראשון במקום *־דים״
 מבוקשים ״רים״ שמוצרי לכך והביא במדינה

העולם. ברחבי מדינות 17ב־

שר ״דים״ ש לכם מאפ  אותם לרכו
 באחריות ניכר בחסכון איכות, מוצרי
ש מעולים. סוחרים אצל מלאה.  בחוד

ד יוגי ב ל המלאי, גמר עד או ב

ד כורש דים,ירושתו
 .18 המלכה שלומציק ריס,

 .5 כורש בע״ם, אמס
 .44 יפו זוזובסקי, אחים
 יובל. קמת מרכז גרץ, אחים

 .9 המלכה שלוסציק אסיריק,
 .61 החנוג סוביליה, גאנז

 ג׳ורג/ המלך לצרכן, המשכיר
 יעקג. נווה דרך שועסט, טיוולי,
 .12 סלח־א־דץ רהיטים, מאיה
 .21 שערים מאה אשר. רהיטי

 .22 המלך דוד ם. שק׳׳
.234 יפו שק״ם,

.108 בן־יהודה מס, חל־אביב;
.156 סתח־תקוה דרך מם,
.32 הרצל מם,

.69 ק־יהח־ה ברושי,
.115 אלנבי לצרכן, המשכיר

שלום. מגדל שלום, כל־בו
,46 הרצל לובלינר,

.9 סטלץ דוד, מיכאל
ף לידו, רהיטי עו *213 מז
,177 בן־יהודה ם, שק״

ל ריס. ח*פה, 67 הוז
.23 גולני חטיבת רים,

אי.פי.סי. כביש חיפה, מפרץ דו־עץ,
.83 הרצל מוביל, ־סטייל
.65 יפו נצחק, רהיטי

.17 הרצליה שק״ם, חיפה?
.2 פרץ שק״ם,

שבע: אר־ .58 הרצל ריס, נ
.6 ניחן ים״ ״גב החעשיה אזור ריס,
.58 הגיטאות לוחמי נפתלי, הכט

הרצל.—קק״ל פינת לצרכן, המשכיר
.53 הפלמ״ח יעיש, ממן

אגד תחנת מול בן־זנני שק־׳מדצתק
חמ.0מ מרכז הוכמן, אילת*

התמרים, שדרות מסחרי, מרכז שק״ם,

.3 העצמאות ככר אסל, אשללוז•
הרצל. רח׳ לצרכן, המשכיר י1 ץ

.27 צה׳־ל זלמן,

ת־אחא: קרי .66 רצמן קולמן, רהיטי כפר־סכא:  .'22 ירושלים בת־ים, רים
.27 רוטשלד איטלרהיט,

ם: בודי

שמונו!: קריח .24 הפייסמם גיל, רהיטי נהריה: .16 ירושלים תפארת,

ראשון־לציון:
 .10 הנוטע אנגל.
.29 הרצל ברמן,

נתניה: חדש. מסחרי מרכז רובי, רהיטי ה: מ מ ד

ת: פו דחו .2 הרצל ם, שק״ מרכזית. תחנה הרצליה, טופז הרצליה:
העתיקה. עכו ישראל, רהיטי עכו: .52 סמואל הרברט רים, חדרה;

רמת־גן: .15 אולוזורוב שד דרתי, לה: עפו  ,63 שנקר מוביל, אירופה
.6 סוקלוב ארמק,

חולון:

שרון; ת־ה מ ו  .21 הירש הברק להיפאייט,
.37 שטמפפר שק״ם,

סחת־תקוה;׳ רסקו! מרכז פאר, רהיטי טפריה:

.131 ירושלים צמרת, ת: צפ מסחרי. מרכז יעיש, פחיסה ירוחם:

 .187 הרצל סולו,
.13 העם אחד שק״ם,

 1* ז־בוטינסקי דומיסל,
6 הרא״ה שק״ם,

מבצע מחיר חסכון רגיל מחיר ״הילה״ דגם קיר מערבת
1.795־ 200.- 1,995־. כפולה מדפיס יחידת
2.215־. 245.- 2,460 - כפולה בר יחידת
1,145־ 130־. 1,295.- בודדת מדפים יחידת

הטיפה בבד ימילנד דגם ריפוד מערכת
1,995־. 267.- 2,262.- כורסא
2.975־. 331.- 3,306.- מושבית דו ספה
3,950־ 432.- 4,382.- מושבית תלת ספה

4.990 ־ 842.- 5,832.-
 מושבית תלת ספה

למיטה הנפתחת

 מבצע מחיר חסכוך רגיל מחיר דלתות 4 סטנדרט ארון
״אריזונה״ דגם

3,995.— ל״י 575-. ל״י 4,570-. מ׳) 2.42 א 1.94(

״אריזונה״ דגם שינה חדר
1.570-. 139״. 1,700-. מ׳) 1.90 א 1-40( מיטה

1.100־.100־.שתי.שידות
.730כפולה שידה

-.420מראה
7,780-. 900-. 8,680-.________ארו! + שמה חדר

מ.ע.מ. כוללים אינם המחירים
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ק חו ו

רותם י. אמת/צילום פרסום


