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 לביקור. אלינו לקפוץ משתלם
.אריה בקרית גולן מחסני

גולן? רהיטי דווקא למה
רן מיוצרים ״גולן״ רהיטי  מוקשח מפוליסטי

מר שהוא )1-1.1.(ק קוי קל חו  כושר ובעל לני
ת דו ם בפני גבוה עמי מרי ם, חו מיי  שינויי כי

רה ת. טמפרטו טי ולחו ם ״גולן״ רהי שתלבי  מ
ת ם בכל בקלו קו  במפעל, או במדרש בדירה, מ
לו אפי ת ו מו קו מ ם ב  פעם שאף בדירה ובחללי

ת לא מ ל  לנצלם. ח
 יחודם? במה — גולן מחסני

ם החדשים, ״גולן״ במחסני ה עוד המהווי  חולי
 ״גולן״ רהיטי של המכירה מרכזי בשרשרת

ת. ״חגיגה״ תמצא תי ת אמי ארונות, דגמי מאו

ם וספריות כונניות, ם במחירי  ומפתיעים. מפתי
 ומוצרים בודדים, ריהוט פריטי ייצוא, עודפי

ת פגומים  בצבעים ומטרה פינה לכל קלו
מרהיבים.

 שנה מידי זוכים ״גולן״ שרהיטי פלא אין
 ״ידיעות מטעם הנבחר״ ״המוצר בתואר

ה ובתואר אחרונות״  ביותר״ הטובה ״הקני
״מבט״. עתון מטעם
 ושא״ ״שלם במרתף אריה בקרית ״גולן״ מחסני

 ז׳בוטינסקי בצומת ״דניש״ מחסני של
 תקוה. פתח ליד גהה וכביש
רצוף. 8.30-19.00מ־ פתוח

ניכרות. בהנחות בודדים ריהוט ופריטי יצוא עודפי
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