
 מזמינה ׳פרדייז־
 להתאהב צעירים זוגות

ה חדרי ה הסינ ל פ
ר ח מב

פדדייו של השינה חדרי את
צבעים!ציפויים, של עשיר בסבחר להזמין ניתן

11איחס מקום
 פדדייז של המתרוממות המיטות
 נרחב איחסון מקום מעניקות

איחסון. בעיות נפתרות ובכך הבסיס בארנו
מזרון
 מזרון פרדייז של השינה בחדרי

 ל: נרדף מושג שהוא קפיצי־־ ״רב
בריאותו המעניקה איכות
מחיר

 פרדייו של השינה חדדי מחיר
 ממחידיהם ל־י 1.000-. בב־ נמוך
 מצינים אנו והראיה. מתחרינו כל של
בעצמכם. להשוות שתוכלו כד• מחירינו את

איכות
 איכות. פרדייז של השינה לחדרי
 של מסורת שהם ואחריות אמינות

לקוחות. ואלפי רבות שנים

ת1בריא המעניקה ת1איכ
.7 מרש ״ריס״, ג ירושלים

.18 המלכה שלומציון .ריס״,
.5 כורש *אדים״,

.61 הרצוג מוביליה״, .גאנז
.6 המלכה שלומציון .גאנז״,

ירושלים. מזרח סלח־א־דין, *מאיה״,
.4 המלכה שלומציון *נוחיות״,

.23 שערים מאה אשר״, .רהיטי
. המלכה שלומציון אפריון״, .רהיטי ו ז
.85 יפו בן־אמוץ״, .רהיטי
יעקב. נוה דרך טיוולי״, .רהיטי
רחל. קבר מול לחם, בית לושי״, .רהיטי
יעבץ. פינת 49 יפו נוי״, .רהיטי

.108 בן־יהודה .דים״, : חל־אביב
.156'פתח־תקוה דרך *רים״,
.32 הרצל .רים״,
שלום. מגדל שלום״, .כל־בו

.48 פלורנטין שמי״, ״האחים
.213 דיזנגוף *לידו״,

.9 מטלון דוד״, *מיכאל
.46 הרצל לובלינר״, .רהיטי

65 •כד הדך״, ני־צ ,,רהיטי
ם״, ח  .67 הרצל ,
 .23 גולני חטיבת דרך ,רים״,

. הרצל ,אוניברסלי ,גולן ו  ו
חיפה.־ מפרץ ההסתדרות, שד׳ ,דו־עץ״,

ה: פ חי

מסחרי. מרכז טוהר*, דוד .רהיטי ם קי פ :או
מסמרי. מרכז ,הוכמן״, : ת ל י א

.7 רוגוזין שימול״, בן .חב׳ שדוד :א
 קולנוע מול העצמאות, ככר .רים־־אפל״,

.27 צה״ל זלמן״, *רהיטי
שקלון :א

.58 הרצל .רים״,
 .6 ביתן גב־ים התעשיה אזור ״רים״,
 .58 הגיטאות לוחמי הכט״, *רהיטי
.57 הפלמת זינגר״, מימי .רהיטי

ע שב ר־ א :ב

 .21 ירושלים בת־ים״, .רים
איטל  .22 רוטשילד רהיט״, .
.16 ירושלים תפארת״, .רהיטי

ם ת־י :ב

מסחרי. מרכז שוקרון״, רובי *רהיטי ה מונ :די
.53 סוקולוב .אפריון״, ה :הרצלי

.52 סמואל הרברט ,ריס״, ה: ר ד ח
.63 שנקר מוביל״, ,אירופה :חולון

.35 שנקר ,1חולון״ ,היכל
טי׳ הגליל. רחוב יוסף״, קובי - חן .רהי : ה ח ב ש
רסקו. מרכז נפתלי״, קובי - פאר ״רהיטי

מסחרי. מרכז יעיש״, .פחימה ם: ח רו י
.66 ויצמן .רים־-קולמן״, א ב ס ר־ פ :כ

.21 הרצל חנן״, .מרפדות : ד לו
.24 המייסדים גיל״, ,רהיטי : ה ח ה נ

רסקו. מרכז מילוא״, *גרינברג רת צ ת נ לי :עי
הרצל. פנת 1 העמק שער .רים״, ה תני :נ
.29 הרצל ברמן', ,רהיטי

.44 בן*עמי בן־עמי״, ״מרפדיה : ו כ ע
.23 יהושפט (צ׳כנובסקי)״, ישראל .רהיטי

.15 ארלוזורוב .דירתי-רבינוביץ״, ה פול :ע
.21 הירש הברון פאייט״, לה ,רהיטי : ה ו ק ת ד ו ת פ
. ירושלים צמרת״, ,רהיטי ו נ ו : ת פ צ

שמונה.: קרית
 :אתא קרית

 :לציון ראשון
 :רחובות

 רמת־גן:
 ן רמת־השרון

 רמלה:
:שלומי

 מסחרי. מרכז קרייזל)״, (לוקס קרן .רהיטי
 מסחרי. מרכז הצפון״, רהיטי וחוה .נחום
 .5 זבולון שר״, אחים — ״רים

 .52 רוטשילד גינדי״, .רהיטי
 ו.87 הרצל סולו״, ,רהיטי

 .28 ז׳בוטינסקי ,דומיסיל״,
ת  .41׳ אוסישקין וגן״, .בי

 .95 הרצל ,רים״,
(לוגסי)״. שלומי ,רהיטי

 המשביר שק״ם, ,דים״, חנויות ברשת נם להשיג
שלום. כל־בו לצונן,

ם עול 208823 הזה ה


