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:השוודית מרדיקס
ם הבדים סוגי כל על והריקמות התפרים כל את •מבצעת ג - מהלך • ועור; גיינס - ח  המנוע: עוצמת את 5 פי המגדיל כ
;החוט תפיסת המונע פטנטי, תפס(גרייפר) • מתכת: כולה •עשוייה
שימון; ללא הפועלת בעולם היחידה • וריקמה; תפירה תוכניות עשרות בעלת •היחידה

ם-• אחת,מהסלילעדהמחט; •השחלתהחוט-במשיכה מי כפולה. אחריות שנים 5לכלהדג
;מברג ללא הרגליות- •החלפת

2000־ה שמת של התפירה מכונת *!*י*ו0*■
 התקור״ שכונת ,37 אצ״ל רחוב דוד, ברור .2 העבודה רחוב צילה, שבאי .16 שנקין רחוב רב, אלגביש .84 בדיד,ודה רחוב מרדיקס, בוכנות .14 קרליבך רחוב בע״מ, סדוו־דינמיקס :תל־אביב

 לחצן .53 המגינים שדרות בע״מ, פרוו־דינמיקם : חיפה .21 יפו־ח״א דרך רשטיק, ח.צ. .42 הקישו! רחוב בע״ט, ויננרטן ד.ו. .7 השומר רחוב משה, זירה .28 העליה רחוב אריה, קיידן
/20 חניתה רחוב כוננויות, נוה .21 החלזיך רחוב יצחק,  : באר־שבע .5 יהודה בן רחוב נחום, שייקביץ .72 יפו רחוב משה, גולוטב .23 שטראוס רחוב הירש, ישראל : ירושלים שאנן. נוה ,7

 חנות פנלון, פפג׳ ,4 רוגזיז רחוב אלכסנדר, דויטש : אשדוד מדין. רחוב ובניו, הונמן : אילת מסחרי. .מרכז מגי, בררה : אופיןים .118 קק״ל רחוב הופמן, י. .37 ההסתדרות רחוב ארמקס,
 : בת־ים .19 עקיבא רבי רחוב אבשלום, סיני .41 עקיבא רבי רחוב יוכר, מאיר : בני-ברק .2 רסקו מסחרי מרכז שלום, אובניש :בית־שאן .1 צה״ל רחוב •טמואל, כהנא אשקלון: .7

 רחוב מרדיקס, סוכנות :חולון .55 וייצמן החוב מרדכי, בורנשטיין : הדרה .48 סוקולוב וב רח וולף, זמישלני : הרצליה מסחרי. מרכז ״אורות״, :דימונה .14 רוטשילד מרריקס, סוכנות
 רחוב מרדכי, בירנבוים :יפו .28 מסחרי מרכז שמואל, מילר : הכרמל טירת .17 חנות ד׳, שכון רסקו יהודה, לוי הגליל. רחוב יצחק, מזרחי הירקון. רחוב יוטו־, מזרחי : טבריה .74 סוקולוב
 בני : (צרת .77 הרצל רחוב ,,עתיר״, רייכנטל, אחים : נהריה אלעל. אבו סלון : אלכרום מנ׳ד הרצל. רחוב מנסה, פאוזי : לוד .107 וייצמן רחוב יצחק, איינזקייט : כפר־פבא .11 בוסטרום

 נרייצר, : עפולה מסחרי. .מרכז אבשלום, שמיר :נתיבות .27 וייצמן פינקלשטיין, :נס־ציונה .3 הנוטע מרדיקס, סוכנות .8 קראוזה יצחק, פרקש :נתניה ראשי. שוק הוסוו, שפיק
/10 ויצמו יצחק, שרון : קרית-ים .2 רסקו מסחרי, מרכז אברהם, יואל : קרית־שמונה .2 איכילוב אריה, ברגר : פתה־תקוה .20 ויצמן אהרון, פרין :עכו אגד. תחנת ישמחה,  ג׳. ים קרית ,3

 אסתר, קמינסקי :דאשון־לציון .115 הרצל משה, פולק .23 אפשטיין לוין אפרים, ניר : רחובות מסחרי. מרכז מרדכי, שוורץ :קרית־מלאכי מסחרי. מרכז נפתלי, וורמוט : קרית־היים
/4 הנשיא ככר מסחרי, מרכז מרסל, בוהנדה ״ברק״, : שדרות .10 ז׳בוטינסקי מאיר, שטיימץ : רמלה .2 כהן ד״ר שושנה, שקולניק : רמת-גן .74 הרצל מסחרי. מרכז הקיה, אחים : תל־מונר .4


