
סו. ויצנון גבעתיים: שמרת. הזורע, בית דוו, אלנבי

ת מלווים גיל כל רהיטי ת, ילדך א מנו א  בנ
 הרגעיכיזזיפים... בכל
ק הגיע עם ם מבית התינו לי חדרו, החו  ל

ט לו יחכה הו שלם, הרי מו לל ה כו  שידות ה
ת סנ ח א ם ל תולי ת ובגדים, חי  ארוניו

ם, שחקי ת למ חנו ל ק ומיטת טיפול שו  התינו
חדת, מיו ה שזכתה ה ת צ מל ה  המועצה של ל
ת. לצרכנו

ת הצרכים. גם גדלים הילד עם יחד  א
ת התינוק מיטת של מקומם חנו ל שו  ו

ת ימלאו הטיפולים, ם הכונניו רי ספ  ל
שונים ת נוער ומיטות הרא דרו הו שלל מ  ב

שרתו וגדלים, דגמים תו שי שך או  שנים במ
ת כו ת. ארו מהנו ם ו שון היו ר בבית הרא פ ס  ה

ש, יום הוא ל מרג כ ת, ל נוטלים כאן וגם הדעו

ק גיל כל רהיטי שמחה. חל ת ב חנו ל  כתיבה שו
ת, בין רגל, על שונים: בדגמים  ארוניו

ת ם שולחנו ת עם וכולם כפולי ת מגירו  רבו
ה. ל תכו

ט כל שגה ניתן פרי שה לה  צבעים בחמי
ל חום, אדום, ירוק, מרהיבים:  ואורן בחו

ת טבעי. ה שולחנו ב תי ת הכ ק ומיטו  התינו
שיג ם. גם לה בכתו

ר יוצרים גיל כל רהיטי ד ב ח שטו  מקסים.
ר ע לחזו תרג ה ת גם בו ול שו פ חו  מהצבא. ב
שחק איננה ילדים רהיטי קניית  מ

את לכן, ילדים. ש ת כ כננ ת ת מ ט א הו  הרי
כל בחרי לילדייך, הב גיל, ב או  מכל ילדים ה
הגילים.
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מגירות 4 כתיבה שולחן — 220 דגם
.120X72X55

 שולחן — 224 דגם
90x72x55 רגל עם מגירות 2

 — גיל בל רהיטי
ברנד. גבעת מנגריית

 כפולה ספה — 226 דגם
190x57.6x70 190 תחתית ספהx25x70.

ארונית — 200 רגם 22 דגם
 .90x 90 x 30 דלתות עם לתינוק טיפולים ארונית

.82x92x60 מגירות 4
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בפול כתיבה שולחן — 22ו דגם

.150X72X55
מגירות עם ארונית — 2ו4 רגם

.45 X 30 X 40
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 רה׳ :צפת נחום. שרה חדש, מסחרי מרכז :כרמיאל משה. נאדלר הרצל, רה׳ :נהריה יעקובוביץ. חיים ,55 בן־עמי :עכו וייצמן. שדרות לתינוק״ שי מוצקין ק.
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