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 מזמינה פרדייז׳
 להתאהב צעירים זוגות

סלה הסינה חדרי
איכות
איכות. פרדייז של השינה לחדרי
 של ססורת שהם ואחריות אסינות

לקוחות. ואלפי רבות שנים
מבחר

 פרדייז של השינה חדדי את
וציפויים. צבעים של עשיר במבחר להזמין ניתן

איחסו! מקום
 פדדייז של המתרוממות המיטות

 נרחב איחסון מקום מעניקות
איחסון. בעיות נפתרות ובכך הבסיס בארגז
מזרון
 מזרון פרדייז של השינה בחדרי

ל: נרדף מושג שהוא קפיצי״ ״רב
. 1 בריאות המעניקה איכות

מחיר י
 פרדייז של השינה חדרי מחיר
 ממחיריהם ל״י 1.000־. בב־ נמוך
 מציגים אנו והראיה. מתחרינו בל של

|1§ בעצמכם. להשוות שתוכלו כדי מחירינו את ||

ה ר . ■׳־ 5 .דזי
>1.40 * 1.90 מימה

. מזרון כולל לא 2־ י 195. ״ ל
 ל־׳י 1.694-. מזרון
ל״י 435- ראש

ל״י 645-. שידה
ל״י 875-. ־ט

ל״י 620־. ־ף
ל־־י 340-. ;
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3ייפרר
1
בריאות המעניקה איכות

ש .וים״, :ירושלים .7 טו
מי, .18 המלכה שלומציון ,וי

ש .אדים■, .5 טו
.61 הוצת מוביליה', ,גאנו

.6 המלבה שלומציון .גאני״,
'וישלים. מזות סלת־א-דין, ,מאיה',

.4 המלכה שלימציין ,ניחיית',
שו', .רהיטי .23 שעוים מאה א
.11 המלכה שלומציון אפויון־, .והיטי
ט ץ•,1־אמ1ב ,והיטי .85 י
ן טייילי', ,והיטי יעקב. נוה דו
וחל. קבו מיל לחם, בית לישי*. ,והיטי
יעבץ. פינת 49 יפי נוי', ,והיטי

, :חל־אביב ם' .108 בן־יהח־ה .וי
ם', ך .וי ו .156'פתח־תקוה ו
ם', .32 הוצל ,וי
שלום. מנול שלום', •בל-ט

.48 פלומטין שמי', •האחים
ליוו', .213 דיונגוף .
, •מיכאל ו' ו .9 מטלין ו
.46 הוצל לוכלינו', ,והיטי

״, ״רהיטי חון צ פו ני חיפה ,65 י
ה פ , :חי ם' .67 הרצל ,וי

, ם' .23 גולני חטיבת רוך .וי
 י ו. ו הוצל אוניבוקל', .נולן

■ חיפה. מפרץ ההסתותת, שוי •די־עץ',
ם קי פ ו .רהיטי :או ו מסחרי. מרכז טוהר״, ו

ת ל ט ,הוכמן', :אי מסחרי. מו
שדוד .7 רונויין שימול', בן ,חב׳ :א

קלון ש מ-אפל', נ א חן. קולנוע מול העצמאות, ככר •רי
.27 צה׳ל ולמן', ,רהיטי

ע ב ש או־ .58 הוצל .וים־, :ב
ם', .6 ביתו גב־ים התעשיה אוור .וי
.58 הגיטאות לוחמי הכט', ,רהיטי
.57 הפלמח ומגו', מימי •רהיטי

• .21 ירושלים בת-ים', •רים :בחיים
.22 רוסשילר רהיט', •איטל
.16 ירושלים תפארת', •רהיטי

ה: ת מ די מסחרי. מרכז שיקוו!', רובי •רהיטי י
ה .53 סוקולוב ,אפויין', :הרצלי

ה: ר ד , ח ם' .52 סמואל הובוט ,וי
.63 שנקר מוביל', ,אירופה :חולון

.35 שנקר חולון*, •היכל
חן :שבריה טיי הי הגליל. וחוב יוסף׳, קובי - ,ו

 י רסקו. מרכז נפתלי', קובי - פאר •וחיטי
חם רו מסחרי. מוכו יעיש׳, ,פתימת :י

ם-קולמן', :כפר־סבא .66 ויצמן ,רי
.21 הוצל חנן', •מופרות 5 לוד

ה ה ה .24 המייסדים גיל', •רהיטי :ג
צדת ת ( לי  רסקו. מרכז מילוא', •גרינברג :עי
ה תני הוצל. פנת 1 העמק שער •ריס״, :נ

מף, •רהיטי .29 הוצל בו
ו נ .44 בן־עמי ברעמי', •מופויה :ע

.23 יהושפט (צ׳כנובסקי)', ישראל •והיטי
ה: ל פו .15 ארלוווווב •דירתי-ובינוביץ', ע

ה קו ח ח־ ח .21 הירש הברון פאייט', לה •רהיטי :פ
: ת פ ת', •רהיטי צ .131 ירושלים צמו

מסחרי. מרט קוייול)׳, (לוקס קיו •רהיטי :שמונה קוית
מסחרי. מרט הצפון', רהיטי וחוה •נחום

ם :אתא קדית .5 זבולון שר', אחים - •וי
.52 רוטשילד גינוי', •רהיטי :לציון ראשון

.187 הרצל סולו', •רהיטי רחובות:
.28 דבוטינסקי •דומיסיל', דמת־גן:

.41 אוסישקיו וגן״, ,בית :רמת־השדון
, רמלה: ם' .95 הרצל •וי
(לוגסי)'. שלומי •רהיטי שלומי:

 המשביו שק״ם, ״דים״, חנויות בושת גם להשיג
שלום. כל-נו לצרכן,

אבנת פירסום6


