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עצמית להרכבה אורן שולחן •¥-
1.20x0.60 4 4־ 

. אורן כסאות ל״י 1.150-
עצמית לצביעה מזנון 4

ל״י 2,731.— 2.4א1.9
ל״י 4.150-. להרכבה לבן בצבע מזנון 4
,3.20x1.90 אקסקלוסיבי פורניר מזנון *

. וספריה סטריו יח׳ כולל ל״י 4.579-
+ אורן מעץ להרכבה כורסא *

. קורדרוי ריפוד ל״י 990-
 + ולצביעה להרכבה דלתות 4 קיר ארון 4

מתקלף) פלסטיק (ולא פורניר קנטים
ל״י 2.780-.

 במקום, אוויר ומיזוג חניה ♦ מ.ע.מ. בוללים אינם חמחירים
ראשון־לציון — באר״שבע :סנפים

125 הרעל ת״א

821795טל. !גיסונץ

יי 2 ־ י פ יי
הרחות לניקוי הפלא הגב

 בתערוכת בכורח בתופעת והוצג מאירופה ישר אלינו חגיע ״2״פי־
 :אותנו אפילי הפתיעה העצומה ההצלחה המזרח. ביריד ומעונו״ ״אדם

 לאוזן. מפה עבר ושימעו טריות״׳ ״לחמניות כמו ממש נחטף המוצר
 — בהדגמה לחזות כדי ״2״פי־ הוצג בו הביתן את חיפשו רבים מבקרים
בן... ולקנות מו כ

 ברירה לנו הותירה לא העצומה והדרישה המלאי אזל ספורים ימים תוך
 כשמתבוננים למעשה, המלאי. לחידוש עד בכתב הזמנות לקבל אלא

 וגאוני פשוט פטנט על חשבו לא איד :השאלה מתבקשת ממש במוצר,
 משני מורכב — חלונות לניקוי הפלא מגב "2״פי־ !שנים לפני כך כל

 ומגב. ספוגית מגנטי, משטח כולל מהם אחד י שכל מקבילים חלקים
 מעשה !מעצמו מתנקה השני והצד — אחד בצד החלון את מנקה את

 חלונות. לניקוי הפלא מגב — ״2״פי־ זהו !לא וכלל כלל 1 קסמים
 את ומנקה החלון צידי משני לזה זה החלקים שני את מצמיד המגנט

 גדול חסכון איזה לעצמך מתארת את אחת. ובעונה בעת הצדדים שני
 כיוון הזמן, במחצית מתבצעת הניקוי עבודת כל 1״2״פי־ עימו מביא
מאפ המגנט שיטת לכך, בנוסף מעצמו. מתנקה החלון של השני שהצד
 חלונות לך יש אם וייבוש. הברקה כולל ויסודי, מושלם ניקוי שרת
 החלון את לנקות תוכלי סוף־סוף :לרווחה לנשום יכולה את — הזזה

!ממקומו להוציאו בלי
 חסום הפנימי שצידם ראווה חלונות לנקות בעיה דל תהיה לא מעתה

 המוצרים את להזיז אפילו צורך אין ״2״פי־ עם :מוצרים תצוגת ע״י
!לך גם מגיע הוא — חלון לכל מגיע ״2״פי־ בקיצור, !ממקומם

 הכל, אחרי בהקדם. להשיגו לך כדאי בביתך, נמצא לא עדיין הוא אם
!הכל בסך ל״י 150.— :בכלל יקר אינו התענוג

 ״טמבור״, בעצמך״; זאת ״עשה מחלקת שלום״, ב״כל״בו להשיגו תוכלי
 (כולל ל״י 160.— שלחי — הדואר באמצעות או ת״א, ,88 גבירול אבן
 והמכשיר — תל־אביב ,30138 לת.ד. ומשלוח) אריזה דמי ל״י 10—

פרוספקט. יישלח למעוניינים לביתך. יישלח

לחייל טרמפ תן
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