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שלנו? שטיח בלי
חנו, דירה, ולכל חדר לכל  אנ

ם ארבל בשטיחי מי אי ת  שטיח מ
ה מיוחד.  בשום תראה שלא כז
ם קו ם שטיח אחר. מ אי ת מ  לאופי ה

ח הדירה. בעלי לאופי הדירה,  שטי
הריהוט. בתוך־ ״בנוי כמו שהוא

ה זה ם שאנחנו מ עי  לך מצי
 של מוגבל בלתי מבחר ב״ארבל״.
ם חי אי, שטי מל  צורה גודל בכל מה

ח ואם וצבע. שטי  שאתה ה
אינו רוצה ך מ צ לע מיין מד  ו

 תדאג. אל - במלאי נמצא
חנו אותו. לך נעשה אנ

ת צוות עומד לרשותך  שלנו, המעצבו
שטיח. כל לך ולעצב לך, ליעץ שישמח

ה זה ם שאנחנו מ עי  לך מצי
חי ב ה ארבל שטי ז ה .  אחד שאף מ

ע יכול לא אחר לך. להצי
 רוצים שהיינו דברים עוד יש

ם על שתדע חי שטי  כל שלנו. ה
ם חי שטי  יד. בעבודת עשויים שלנו ה

חנו ם אנ די ם ליצור מקפי ת  מצמר או
ת על וטהור, טבעי שתי  ת

ה עמידה, פוליאסטר קנ מ שטיח ה  ל
ם. ואריכות חוזק ימי

סו והמחיר? חי הכנ שטי  ארבל, ל
תווכחו  כי שציפיתם שלנו ששטיח ו

ה הי  עולה למעשה כך, כל יקר י
 המיוצר שטיח כמו כמעט

ם, במכונה. בהמוני
ס פשוט צריך - בקיצור  להכנ
ת ה לאולמו חי של התצוג  שטי

ה כמה עד להבין כדי ארבל, קני  ה
ה, ב״ארבל״, שתלמת, מהנ  יפה מ
חדת מיו ה. ו  במינ

עי יועצנו  בביתך יבקר המקצו
הזמנה. על־פי
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הסירה). יורדי מרח (כניסה

חנו כי חי אנ שטי  עושים ארבל ב
ם חי  וטהור, טבעי מצמר שטי

לו או - קצר או ארוך משיער  אפי
 שטיח יחד. גם וקצר ארוך

 בכל הצבעים, בכל לקיר או לרצפה
ת  ה״אופנות״ ובכל הדוגמאו

בדעתך. העולות

ארבל שטיה■
הבית. את העושים שטיחים


