
 ל"׳750,000 עלה זה ו1ל
,ל" 29,000 רק יעלה זה לר
תשלומים). 12 נעד

 בארץ: חדשה שיטה
 ת1ל1גד ייצור סדרות

 את המחילות
לצרכן. המחיר

 הולכים שלנו הרהיטים
 גם נמכרים הם אבל לייצוא,
 אצלנו הישראלי לקהל ישירות

 המסוגלים במחירים בארץ, ״דרית״ מסופי 6ב־
יוקרתית. רהיטים חנות בכל להתחרות
 אוכל פינת שינה, חדר סלונית, מערכת שכל מפני

 זוהי גדולות. ייצור בסדרות מיוצר שלנו ילדים וחדר
 כדי אותה ליישם מוכרחים היינו בארץ. חדשה שיטה

 אלפי לך חוסך וזה העולם. בשווקי בתחרות לעמוד
בארץ. כאן לירות

! □ ] י  עבור לארכיטקט לירות אלפי תשלמי אל ח
דריתכסף. בלי לרשותך אותו מעמידים אנו פנים. עיצוב

 שידות מיטה, דלתות, 8 ארון לייצוא. מיוחד, עיצוב ״דזירה״. שינה חדר בתמונה:
תשלומים. ו2 עד - ל״י 29,000־. איפור. ומערכת

 בטיב רהיטים מייצרים אנו
 אלא לנו שמתחשק מפני לא מעולה

 אחרת. ברירה לנו שאין מפני
 לייצוא. הולכים שלנו הרהיטים
 לחנויות הולכים שלגו הרהיטים

 להשקיע אותנו חייב זה .יוקרה.
 ל״י. 750,000ו־. חודשים 8 בהם

 שמצאנו עד עץ סוגי עשרות פסלגו
 בחזרה שלחנו המתאימים. את

 ובדי פורמייקה של סוגים עשרות
 היפים את שמצאנו עד ריפוד

 מעצב פיטרנו ביותר. והעמידים
 עד רהיטים, מעצב אחר רהיטים
 כל על שענו אלה את שמצאנו

 עדיין שילמנו(ואנחנו דרישותינו.
 גבוהות משכורות משלמים)

 להשיג כדי. ורפדים לנגרים במיוחד
בשוק. ביותר הטובים את

 ,16 הר-עיון ענק, קומות 4 ררית, בית תל-אביב: מסיר
מרכזית. תחנה ליד .86 לוינקקי פינת

ר המפעל, •מחסן חולון: מסוק ,.אזור26 המטני
 השבת כל גם (פתוח חולון. התעשיה

 י בלילה). סו ער בבוקר מיסו
ד24החלוץ רח׳ מרכזהעיר, :באדשבע מסוק לי  בנור ו,

.6,7,9 אוטובוסים דוד.

חיפה, מפרץ רהיטים, של מ״ר 700 חיפה: מסוק
 המסעדה לפני חיפה-עכו כביש

וולקן. עומת ליד השרות בכביש הרומנית
התעשיה אזור רהיטים. של מ״ר 706 אשדוד: מסוק

 מיסו השנת כל גם (פתוח כ.נ.ר. בית
בלילה). סו עד בבוקר

0!.46 הגעתון שדי מסוקנהריה:
הישיר• השיווק במסופי

 .1.00-9.00־1 בערב.ביזם9.00 ־11/ בבוקר 9.00מ־ רצוף פתוחות התצוגות כל
ת ואשדוד חולון תצוגות בלילה. ו0.00אחה״צ- 5.00 בנזוצ״ש חו  השבת כל פתו

בלילה. ו0.00 עד בבוקר ו0.00מ־
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באוננה תמיד
1״נוגה״ קפה (מעל 4 פינסקו* רח׳ ונ״א,

ל כ עלי ל □ !! ב! כ ר
 משגעות פרוות הגיעו

 חוץ תוצרת
 מכוניות. מושכי לציפוי

הזמנות. לפי רל, לקכל
זוכה הקודם כל
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