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בעולם. ביותר והנוחות הגמישות הנעלים
..!) בעצמך זאת שתראה עד תאמין (לא

 בדגמים מיוצרות אלים, נעלי של הקוויקר׳ס
ויקרים. רכים מעורות הסילון דור של אפנתיים

 הליכתן תהיה אליס, נעלי של בקוויקר׳ס
באוויר. מרחך אתה כאילו וקלילה גמישה

 הנעלים מחנויות באחת קוויקר׳ס למדוד בקש
עוד. להורידן תרצה שלא בטוחים אנו המובחרות.

0'<ןוומןר /*וכווון)
ן של הגמישות הנעלים

31106אלים נעל■

 .127 דיזנגוןן ,45 אלנבי - מיקולינסקי .35 אלנבי - די-וי תל-אביב: ב: להשיג אלים נעלי של קוויקר׳ס
 המכבי יהודה - עבר .9 שאנן נוה - בוקאי .119 דיזנגוף! ,29 אלנבי - רונדו .150 דיזנגון* ,33 אלנבי - פומרנץ

 .45 יפו - פרידמן .5 יהודה בן - מרה .9 יהודה בן - מאוטנר ירושלים: .20 ירושלים שד' - פניקס יפו: .73
 .15 הרצל - שיינמן .117 הנשיא שד' - צמרת .29 הרצל - עוריאנו והקריות: חיפה .63 יפו - פריזיאן שיק

 - באום רחובות: המרכז: אזור ו. ליימן - בני ים: קרית .17 קק״ל - סנדר מוצקין: קרית .42 החלוץ - אמפי
 - באום אשדוד: .48 הרצל - לילי לוד: הרצל. - ימפולר אריה ראשל״ע: הולנדר. נס-ציונה: .160 הרצל

 פתח-תקוה: .47 ביאליק - שולי רמת-גן: .7 אנילביץ - חביב נחום. מגדל - ראוז בת-ים: המסחרי. המרכז
 השרון: אזור .62 עקיבא - שיינפלד בני-ברק: .14 עוזר חייט - טופז ו. מוהליבר - גו׳לין .13 ההגנה - מיקי

 .13 סוקולוב - מלמו .48 סוקולוב - זה זהו .26 סוקולוב - הרצליה נעלי הרצליה: .24 הרצל - גזית נתניה:
 ארבע עפולה: .26 עמי בן - העונות ארבע עכו: הצפון: אזור מלמו. רעננה: .72 ויצמן - כפיר סבא: כפר

 - מיאמי חדרה: יוסף!. זאנה נעלי טבריה: חדש. מסחרי מרכז - מירב עילית: נצרת .16 ארלוזורוב - העונות
 נעלי דימונה: .3 מסחרי מרכז - עינבר גת: קרית הדרום: אזור .50 ויצמן הנשיא - נתן .66 סמואל הרברט

 .85 קק״ל - שיק .40 הגטאות מורדי - נזרית אוניקו. פסג׳ - אטרנה באר-שבע: המסחרי. המרכז ־ ישי בן
מור. מרכז - פריזיאן שיק אילת:


