
 ־לעקרת90 אירופה
המודרנית הבית
 מתוכננות 90 אירופה מטבח מערכות
 הינן אלו מערכות ומאמץ. זמן לך לחסוך
 תכנון אירופי, ונסיון ידע של תוצאה

 עצוב. על מיוחד ודגש קפדני פונקציונלי
 תצטרכ שלא כך מתוכננים ופרט פרט כל

 על להתרומם או להתכופף להתרוצץ
האצבעות. קצות
 רך מטבח זה מה

(7 1 . 0 0 1< כ 5ק
 חדות. ופינות ישרים קווים עוד לא

 עץ משלבות 90 אירופה מטבח מערכות
 מרהיבים בצבעים ופורמייקה טבעי

 חמימה. הרגשה המעניקות
 חדשני- מטבח עצבו ב״רים״
 עם באירופה-מטבח האחרונה המילה
 יצרו כך טבעי... אלון ועץ מעוגלות פינות

 שנקרא הכללי האפקט את ב״רים״
*0 הרך. המראה 50ח7 _ו0
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גמיש מטבח זה מה
 שבו במטבח לבחור אפשרות לך כשיש

 להתאימו כשניתן מנוצלת, ופינה פינה כל
 שלך, המטבח למידות בקלות

 להזזה ניתנים כשהמדפים
 של בגמישות

 לכאן
 כשאת
 יכולה
 לבחור

עץ
 לפורמייקה

 בין לבחור
 צבעים

 ודוגמאות
 של שונות

 פורמייקה
 1000 לך וכשיש

 של אפשרויות
 בין בחירה

 השונות היחידות
גמיש. מטבח זהו
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אחריות שנות 5
 לך מעניקה בארץ חברה איזו

אחריות? שנים 5
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 היכרות הצעת
מיוחדת

הנחה 250/0
 מסדרת קומפקט דגם מטבח

 הציפוי עם 90 אירופה
 ״׳אלקור-טופ״במבצע המיוחד
 לתקופה הנחה 25/״0מיוחד-
ריס״ ב״ מוגבלת


