
 בנאמנות, ילדך את מלווים גיל כל רהיטי
 היפים... הרגעים בכל
 לחדרו, החולים מבית התינוק הגיע עם

 שידות הכולל המושלם, הריהוט לו יחכה
 ארוניות ובגדים, חיתולים לאחסנת

 התינוק ומיטת טיפול שולחנות למשחקים,
 המועצה של להמלצתה שזכתה המיוחדת,
לצרכנות.

 את הצרכים. גם גדלים הילד עם יחד
 ושולחנות התינוק מיטת של מקומם

 לספרים הכונניות ימלאו הטיפולים,
 בשלל מהודרות נוער ומיטות הראשונים

 שנים במשך אותו שישרתו וגדלים, דגמים
 הספר בבית הראשון היום ומהנות. ארוכות

נוטלים כאן וגם הדעות, לכל מרגש, יום הוא

 כתיבה שולחנות בשמחה. חלק גיל כל רהיטי
 ארוניות, בין רגל, על שונים: בדגמים

 רבות מגירות עם וכולם כפולים שולחנות
תכולה.

 צבעים בחמישה להשגה ניתן פריט כל
 ואורן כחול חום, אדום, ירוק, מרהיבים:

 התינוק ומיטות הכתיבה שולחנות טבעי.
בכתום. גם להשיג

 מקסים.שטוב חדר יוצרים גיל כל רהיטי
 מהצבא. בחופשות גם בו ולהתרגע לחזור
 משחק איננה ילדים רהיטי קניית

 הריהוט את מתכננת כשאת לכן, ילדים.
 מכל ילדים האוהב גיל, בכל בחרי לילדייך,
הגילים.

 — גיל כל רהיטי
ברגר. גבעת מנגריית
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מגירות 4 כתיבה שולחן — 220 דגם
.120X72X55

 תינוק מיטת — אי59 דגם בגדים ארון — 225 דגם
.x 90 x 60,120 x 90 x 140 60 גדלים: בשני .134x180.5 x 60 דלתות 6

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

.82x92x60 מגירות 4

מגירות עם ארונית — 214 דגם
.45 X 30 X40

 שולחן — 224 דגם
90x72x55 רגל עם מגירות 2

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

בפול כתיבה שולחן — 221 דגם
.150X72X55

הבאים: כמקומות להשיג גיל״ ״כל רהיטי
 צוציק. שאנן, נווד. .117 אלנבי שמרת, הזורע בית קולוג׳ניק. ,32 הרצל קולוג׳ניק. רצף, בניני אתא, כפר כביש לצפון, מרכזי מחסן חיפה: והצפון: היפה

 רח׳ :צפת נחום. שרה חדש, מסחרי מרכז :כרמיאל משה. נאדלר הרצל, רח׳ :נהריה יעקובוביץ. חיים ,55 בן־עמי :עכו וייצמן. שדרות לתינוק״ שי מוצקין ־
 לנד״׳ ״בייבי :הכרמל טירת טופוביץ. טבעוו״, ״הפיריון :טבעון וולדמן. רהיטי :עפולה החדשה. אגד תחנת אהרונוביץ, אחים :טבריה ינקו. הרשקוביץ ירושלים,

כז  ״לתינוק :אתא ק. .1025/17 אל־חנוך מאהר, עודה :נצרת אוחיון. יוסי קרן״, ״רהיטי :קרית־שמונה הדר. דור־און המייסדים, רח׳ :בנימינה חדש. מסחרי -י
 גבירול אבן ״כל־גיל״, .68 יפו ״שילב״, :ירדטלים .26 בוגרשוב ״שם״, .14 גבירול אבן ״שילב״, :תל־אביב :ודרום מרכז אסתר. פינגרהוט :כית־שאן ולילד״.

 .22 העם אחד אלון״, ״רהיטי רחובות: .43 רוטשילד ■ותמי״, ״עמי .73 הרצל ״שילב״, :ראשל״צ .90 הרצל ״שילב״, : באר־שכע תלפיות. התעשיה אזור דירו״, .5
 גיל״, ״כל :הרצליה וייצמן. כיכר כל״, ״תינוק :חולון .106 עקיבא רבי ״לילד״, שטוצברג. ,90 רבי־עקיבא :בני־כרר! .57 הרצל :רמת־גן .6 בנימין פיפויסקי!

מסחרי. מרכז ״גילגי״ :אפיקה נאות .47 סמואל ה. הילד״, ״פינת : חדרה .54 וייצמן רח׳ ״במבי״, : כפר־סכא .15 הנציב שמואל מאיר״, בו ״כל :נתניה .99 סוקולוב


