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טיפוסית אנגלית גרמה ותספורות לתסרוקות סלון פתח אנגלי זוג

 מיה !לשמש עושים שהם מה
 שהם מה !בדירה עושים שהם

וילו ׳אותם !באירופה עושים
 הם — לשמש גליליים. נות

ב קרניה, חדירת את מונעים
 הדש מימד מהווים — דירה

 — באירופה פנים. בעיצוב
באי מהפיכה, ממש מהפיכה,

 ביעילותם נוכחו כולה רופה
 בלתי ה״כמעט ובאפשרויות

בעז הדירה בעיצוב מוגבלות״
רתם.
 חכרת — בישראל אף כיום

ה של שבבעלותה סולארויד
 המייבאת סלפטר, איירה נכרת

סקנדי מארצות הווילונות את
 ל־ שטוב ,,מה החליטה נביה

 לישראלים״, טוב אירופאיים
 של התצוגה באולם ואמנם

 דיזינגוף שברחוב ,*סולארויד״
ה משתקף 445322 טל. ,282

 המוגמר. (וילון) תוצר
גלי וילון י גלילי ■וילון מהו
כות בד העשוי וילון הוא לי,
הדו מיוחד, בחומר מצופה נה,
דו אינו ציבעו ואשר אבק הה
קפי לגליל מוצמד הבד הה.
 בכל לדירה במנגנון מצוייד צי

ה־ הגלילי הווילון רצוי. גובה

 המעוצב והמודרני אוטומטי
 פעל יהינו סקנדינבי בסיגינון

 מאד. גבוהים ואמינות איכות
 ׳ומגוונים רבים הם שימושיו

י בבתי בחנויות, בבתים, :כמו

 ל... ואפילו במשרדים מלון,
ספינות.

 את בחדש, ישן ונחליף בואו
 אבותינו״ מ״תקופת הבד וילון

נח בכך גלילי. בווילון נחליף

גי בכביסתו, רפה עבודה סוך
 הבד, ■וילון של זתלייתיו הוצו

 של והיעילות הפשטות לעומת
 על השומר הגלילי הווילון
מימד מוסיף בעצמו, נקיונו

 הדירה, פנים לעיצוב חדש
׳חדי מפני בהגנה ביותר יעיל

 בדוגמאות השמש, קרני רת
 באיכות אמין, ומגוונות, רבות

! ולהתראות גבוהה,

מד 15ה־ אי1למשגע בדגם ב״ראש־אינדיאני״ אורלי רהפליא! מדוייק של..ו

 תודה מיכם, אנא חבר׳ה, די׳
בעק הרבה ההיענות על רבה
 ״ראש־אינד־ על הכתבה ביות

 לשבט״, ״ראש יש אך יאני״,
 את ׳מכיר הוא כי אליו צלצלו
 מאי- טוב יותר ׳הרבה עצמו
בק .613659 שלו הטלפון תנו.

 אריה, את או ניסים את שו
 לי (תאמינו באדיבותם הם

שאלותי לכל יענו נכון) שזה
כם.
 כן, .׳ששאלו הקוראים לכל

 את כבר ולראות לקפוץ אפשר
נו דגמים ואף החורף דגמי
 בנימין נחלת ברח׳ רבים ספים

 ולהתראות. תודה ת״א. ,29
מייצ ב״ראש־אינדיאני״ ד.א.
אל ספורט ביגדי כאמור רים

 אינדיאנים. בגדים ׳ולא גנטי
ובבוטי בחנויות למצאם ניתן
המובחרים. קים

ה את המשלב ריהוט, יצרן
 בכל האפטטי עם פראקטי

במדוייק דרושה, ריהוט תקופת
 דרוש בריהוט סגנון ליצור כדי

 יאתר, זקוק ידע ■לרכוש כדי ידע,
 והאמינה המיקצדעית להדרכה

ביותר.
 אם גישתך להיות צריכה זו

רי ליצור, לדוגמא, ברצז,נך,
 זאת .15ה־ לויאי נוסח הוט
 שלמד ברקוביץ, מרסל גם ידע
ל בבית־הספד ספיניוני אצל

שבצר בנים ״כוזאר״ אומנות
המומ יאחד הוא (ספיניוני פת.
 ׳באירופה). ביותר ׳הגדולים חים

 רמל, של פעליו כיום מרסל
הראשו מהשורה מומחה חינו

 ׳לאס־ הפרקטי בין ׳בהתאמה נה
סיג־ לתקו&ת הנוגע בכל טטי

 רהיטים מעצבים ■מל״
סגנון עם

ה של שברצונו הריהוט נון
לקוח.

 ב־ רהיטיו של ד,רפרודוקציות
 מדויי־ הינן 15,־ד לואי סיגנון

ה בעצם אפילו ׳לחלוטין קות
 מר־ משיג זאת עצמם, חומרים

 במשך שרכש הידע בעזרת סל
בניס. לימודיו שנות 5

ני רמל של השירות בבחינת
עו הלקוח שלרשות לציין תן
 ליועץ שמתפקידו אדריכל מד

הדרוש. הריהוט את ולתכנן
 ב־ ריהוט ברצונך ־מאם כך,

 הרנסנס, ■אם, כלשהו, סיגגוו
 אנט׳ו־ מאדי ,15ה־ לואי בתק,

 בסגנון רהיטים אפילו או אנט
 לעשות שעליך כל ויקטוריאני.

 לקפוץ או ,262770 לחייג הוא
 ■ורצו,נד ,65 אבן־גבירול לרה׳
ה הצד על סיפוקו על ייבוא

 המקצועי האסטטי, פרקטי,
למ שניתן ביותר, והמהימן

ב הישראלי ׳בשוק כיום צוא
סיגנון. עם הרהיטים שטח

 והפעם למיוחד. חוזר אני ושוב
 למה ״סניפס״. בסלון בחרתי

? ״סניפס״ סלון
 נתקלתי יא. :סיבות מבמה

 ׳בהזדמנויות בעליו של בשמו
 הוא שהסלון שמעתי ב. שונות.

 כדי ג. ביותר. גבוהה רמה בעל
 שגם ׳הקוראים לכם להראות
 ברמה לשרת ■ניתן בישראל

 מכך? ויותר מעולה. אירופאית
 משם טיפוסית, אנגלית ברמה

 הסלון כעל מילנר, כאיי עלו
 ■הסלון. מנחלת אכג׳לה, ואשתו

 ן למה ? לשבח בציונים די
 רונית בשם נערה שאלתי

 תשובתה והרי הסלון, על שויר
ששמע בטח ״סניפס״? ״סלון

החד ■המספרה זוהי עליו, תי
 אל״־־, ואשר 43 בפרודצקי שה

 תל־אביב.״ קצוות מכל זורמים
הגזימה. לא רונית ובכן,

״מנו זו כתבה תראה לו גם
מילנר בארפני הם שכך לי האמינו פחת״,

לשמש? עשית מה ״סולארויד־־. אוי

 ״ס,ניפס״ השטחים״. בשאר לטת
 ביותר ואף בכך עומד אמנם
 ל־ דווקא לאו וכוונתי, מזה.

הצמ ספרי שני ודריק, לינדד,
 לבארי ׳המוכרים מלונדון רת

ה שיפרה או מאנגליה, עוד
ש ביותר הטובות בין ספרית

באב אפילו א־, בנמצא, יש
 ובצביעת בפסים המומחה רהם,

 שבמקום לשרות אלא, •מיער,
הנה הארכיטקטוני ולעיצובו

 ה־ מכשיר ׳שאפילו דר
מש

 ניתן כך מאד. ■יפה ■פו תלב
ולהכ הלקוח, רצון את למלא

 לד׳ האנגלית הרמה את ניס
 ״סניפס״ סלון של אמותיו
 ברמה־ 43 כרודצקי שברח׳
אכיב.

 (אנג׳ל׳ה 423342 חייגו אכן,
 ותיווכו באדיבות) לכם יתענה
 סלון בתיאור ״ניפחתי״ האם

? •והיוקרתי החדש ״סניפס״

הדברים.
 בענף), שנה 20( מילנר בארי

 מספרת של לשעבר בעליה
שב בצ׳לסי £1ו1£$־1103)15

 7כ־ לפני המריא משם לונדון,
 ש,נה באות־ לישראל, שנים
 מלונדון המריאה )70 (שגת

 כל ללא אנג״לה בשם בחורה
ביש נחתה היא לובארי, קשר
ני בקיבוץ, ׳נפגש הזוג ראל.
 ״סניפס״, סלון את והוליד שא,
השתפ שב־ארי לפני לא אד
 בת״א. אחר בסילון מעט שף
המ בשוק ׳הכרה ליו קנה שם

 מעולה. כספיר קומי
 של אשתו אנג׳לה, של לדעתה

״כדי :הסלון ומנהלת ׳בארי
 גבוהה, ברמה סילון להחזיק

 ■רצון את לספק ברצונך ואם
ביו הטוב הצד על לקוחותיך

באנ מספרה לאייש עליך תר,
 כל כאשר מעולים, מקצוע שי

 בשטח מומחה מהם ואחד אחד
מוח־ לשליטה בנוסף מסויים,

0 1

בפעולה ״סניפס״ של בעליו —

ז שברמח־אביב החדש .'□!׳פס״ סלון ומהו מיהו


