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 עוקלאס״ אמר מי
יקרי להיות חייב

ת שמלות,  ואביזרי חולצו
 של ישיר ייבוא —אופנה
ת האחרונה המילה פנ או  ב
ת. ומבחר לונדון, ערכו  מ

ת תיו פנ  אקזוטיות או
הרחוק. :מהמזרח

 גם להשיג
 אופנה" ב״קלאס

א,30 אבוגבירוד ״  ת
מיניסטור לונדון

הדפסים
אומנותיים
ופוסטרים
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המציאות
ת נוספת: והפתעה  בפינ

 מבחר לך מחכים המציאות
 במחירים מקסימים פריטים

למשל: כמו ממש, מצחיקים

 שקופה זכוכית לפתניות
 בגוון ובסיס רגלית עם

 איטליה תוצרת ירוק,
0*£111
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תה סט  צד! בעיצוב אמריקאי קפה/
ספלי! וששה תחתיות שש >ןזקסים

 עם מעץ ״ששת״ מערכת
9 לתליה מתקן ״י£  <ן
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 יקרים. להיות מוכרחים קלאס, באיכות קלאס, עם שרעיונות לחשוב(ובצדק) אפשר
סבירים. במחירים כאלה רעיונות ולייבא לייצר לעצב, שאפשר חושבים אנחנו

שעשינו. מה בדיוק וזה
'בעצמך. לשפוט שתוכלי כדי הענק, המבחר מתוך אחדות דוגמאות כאן מציגים אגו

בית כלייקרמיקה,זכוכית

שקאות קרמיקה קנקן  למ
ל״י 75-מקורי בעיצוב קרים

ועץ נצרים

ת סכום •מערכת פניו  י
מרשים. בעיצוב

 עץ צעצועי של גדול מבחר
ת, וחזקים, יציבים  מכוניו
 ומשחקי הרכבה משחקי
 י לילדים והנאה חשיבה
 הארץ תוצרת ממיטב

ומייבוא

ב. עץ שעון צו  בעי
 על לתליה ניתן מקורי
ל״י. 495- הקיר

 שלחן מפות
פפיטה

110x140 ס״מ 
גהוץ) (ללא מפיות ושש

תה, קרמיקה מערכת  לקפה/
 תוצרת איש 6ל־ חלקים 12

ג1£5 \ .אנגליה ,1\ ל״י 159-

תחן  סכין גס שהוא כפול. פו
ב צו עי תב בינו ל״י 45מיוחדי. לג

 וסלים קופסאות קערות,
 פירות, לעציצים, מנצרים

ל״י 15—מ־ והחסנה הגשה

ל״י 265מ־ ותחרהאהילי

ת  • (פ׳ץ) טלאים כריו
ל״י 90—מ־ מקורדרוי

 (ממולא) נחש
 מקטיפת

ת טלאים ע צב

 נוי מוצרי
סימוסיים

אופנה
ואביזרי
אופנה

 איטלקית אוכל מערכת
איש 6ל־ חלקים 18 מזכוכית

 זכוכית כוסות
 תוצרת חריפים למשקאות

.14*0 ל״י 15—מ־ אנגליה, ,0

צעצועים
 עץ פלטות של גדול מבחר

ת שילוב ולהגשה לגבינו  ב
ל״י 59,—מ־ מקורי חבלים

 יין ספלי
 מעץ מקסימים

 ל״י 49 —
כ״א.

ל״י 450-.
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