
 שבעיר היפה
סביר הכי במחיר

 — במיוחד ויפים יחודיים דברים רק מציעים אנחנו נבון,
 יקר אצלנו נראה הבל לכן, ל״דירך: בלעדיים דגמים

לכם, ויתברר שלנו למחירים גם לב שימו אבל... במיוחד,
ב״דירן״. לקנות יכול אחד כל שבעצם

הנוח. במחיר לקוח לכל הוא: שלנו ההצלחה סוד כי

 ניקל כסא
 בשילוב ניקל בסא

 עם מיוחד
 ונוח קל קלוע. קש
 :היחידה מחיר במיוחד.

ל״י. 395. -

 ל*\־ו11£\1£1£1* — נוער חדרי
 טבעי אורן של מקסים שילוב

 שונים. בהרכבים — וחום
 מארון: מורכב חדר לדוגמא:

 חלקים ספריה, מ/ 2.04 גובה
 3 שידת ומגירות, סגורים

 4- 90 א 200 :ומיטה מגירות,
 ״יל 9,890,— סה״ב: מצעים ארגז

בלבד.

 צ׳ינובה — בורסא
 הלהיט יפיפיה, מודולרית כורסא

 המרופד הריהוט בשטח האחרון
 פינה). יחידת גם לקבל (ניתן

 בדי של מגוונות אפשרויות
 קנבס מבד היחידה, מחיר ריפוד.

ל״י, 2,400. — פסים עם

| ובדים שטיחים
1 וגו מרפסת רהיטי  ובמבחר מעולה באיכות שטיחים

 ,0£$$0 מתוצרת גדול צבעים
גרמניה. ס:י/,0ז108ו־ הולנד
 אקסקלוסיביים ריפוד בדי

 אירופה שבייצרני מהמעולים
 קטיפות אריגים, וישראל:

וקנבסים.
 מתוצרת וילון בדי

— פינלנד — \1אא^1£11̂.>1>0

א£/\\ז _ כורסא ■
 1 ומרפסת גן רהיטי !חדש

 1 ובמבוק, מתכת עץ, רהיטי מבחר
 8 וישראל. איטליה מתוצרת

 ם| וארבעה 80x 80 מרפסת שולחן
 ■ :איטליה מתוצרת כסאות

| בלבד, ל״י 2,780-.

נוחות ישיבה כורסאות ■
בפשתן. מרופדות להפליא. ■
בלי או עם להרכבה ניתנות ■

 בצורה ארוזות ידיות.
 המאפשרת קומפקטית

 מחיר הובלה־עצמית.
ל״י. 1,570.— רק :היחידה

11 מקוריים. בצבעים

8
 ואביזרים מיטה כיסויי שמיכות,

לוילונות. מיוחדים
תי גם במחלקה והתקנה. תפירה שירו

אוכל פינת
 ניתן מרובע, אובל שולחן

להגדלה.
+ איש) ל-סו (מקום

 מרופדים בסאות 4
חוץ. מתוצרת

ל״י, 4,095.— רק

״77 ״צעיר סט
 מורכבת מקורית, ישיבה מערבת

 ופינות, דו־מושביות מיחידות
 מגוונות בצורות להרכיבן שניתן

 גם לשמש והיכולות בד ובכל
לשינה.

 של מודפס בבד המחיר לדוגמא,
 פינה + דו־מושביות ספות 2

9,475. — :210x210 בלבד. ל״י

 שינה חדרי
 חדרי של ביותר היפה המבחר

 מאירופה: אקסקלוסיביים שינה
 מהגוני, אלון, אשא, בעץ

ובצבע. טבעי פוליסנדר,
 חוץ תוצרת ממיטב קיר ארונות

סירני״. ו״נצר

מ.ע.מ. בוללים אינם המחירים

30ב,:>יובן-גביו־וליתל->זב דירן,
 תצוגה של מ״ר 2.400

,״זיוי קולנוע בניו שצונן נוה חיפה, דירן,
 תצוגה של ח״ו־ 1.400
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