
ירושלמי
ר מ־ 2400כ־ שלום, במגדל רבים במשרדים לקיר מקיר ירושלמי שטיחי

ר מ׳ 7000כ־ בהרצליה, דניאל מגדל במלון לקיר מקיר ירושלמי שטיחי

מ״ר כ־סססו ציון, הביטוח חברת בסניפי לקיר מקיר ירושלמי שטיחי

יפים לחיים מגורים, ולבתי לדירות ילדים, לחדרי ירושלמי שטיחי

 החדש התצוגה באולם גם ירושלמי שטיחי ועכשיו
עצמו, במפעל שנפתח ירושלמי של

 אחת. רצפה על ירושלמי-תמצא של האיכות כל את
 מכסימלית והתאמה ייעוץ מהיר, שירות תקבל

במיוחד. נוחים וזאת-במחירים לצרכיך,
 ואקרילן, ניילון שטיחי של גדול מבחר לירושלמי, בוא

 בשלל שונים בגדלים לקיר, מקיר
תחרותי. ובמחיר אחיד. ובגוון צבעים

ברמת־גן. ירושלמי במפעל .7 מודיעין ברח־ פתוח החדש. התצוגה אולם
 ; 62 יפו־ת״א ציון, שקלים ; 206 יהודה בן שבן, אצל טוב סימן ; 37 יפו־ת״א ארגמן, שטיחי ; 89 המכבי יהודה קראבסי, ; 244 יהודה בן וטפסים, שטיחים גולדה ; 100 ארלוזורוב ברוך, אחים :תל-אבים

רג׳ המלך בנימין, כהן ם: .218 דיזנגוף פרוסלי, ;48 יפו־ת״א דרך מאירזדה, ;84 ג׳ו שלי  אפריון, : והפבינה חיפה .24 בן־יהודה השאח, שטיחי ;51 יפו שפיצר, ;47 יפו חיים, ירושלמי ;56 יפו בן־דוד, ירו
פה; ,35 הנמל בע״מ, לוריא ב. ;טבעון קרית פה; ,18 הרצל נוסבאום, חי ה; ,31 נורדאו קולטאי, חי פ לון: חיפה. ,2 יחיאל נסים, שקלים חי  : בח-ים .43 שנקר יואל, שקלים ;רחל נאות ,18 אילת רח׳ איריס, חו

 :הרצליה .132 בצנלסון שלום, חנגל :גכעתייס .93 ז׳בוטינסקי שלמה, שקלם ; 11 ארלוזורוב שירות, שי :רמת־נן .30 ציון חובבי רחמים, בנאי ; 11 ההסתדרות ישיר, שיווק א.ג. :פתח־תקוה .118 בלפור אירים,
 מיכאלו־ : נהריה פלטרין. שד׳ יצחק, יוקובי? : חדרה .31 הרצל יוריסטה, אתים : נתניה .105 ויצמן מגדל, ; 111 ויצמן שרגא, אחים : פפר־סכא .66 סוקולוב צפריר, רהיטי :רמת־השרון 20 סוקולוב הוילון, בית
מסחרי. מרכז ציון, בוטח : דימונה .36 טרומפלדור דוד, בוטח : באד־שפע רוגווין. רח׳ מלמד, דקורציה :אשדוד .4 העם אחד מיכאל, טאוב : רחובות .8 העם אחד ליבדרו, :ראשון־לציון .20 געתון סד׳ בי׳ן,

.13 הקישון רח׳ מרכזי, שטיחים מחסן : בני־ברק מדין. רח׳ ובניו, הוכמן ;אילת
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