
״תדהר׳: מטבח
 כפרי בעיצוב דלתות •

 אלון מעץ מסגרת •. דקורטיבי
 בפני עמיד לכה צפוי עם

 ניצול • ודטרגנטים רטיבות
 ע״י השטח של מקסימלי

 מעמד • מודולריות יחידות
כל־בו עגלות • למיקסר

 מסתובבים פינתיים ארונות •
 עבודה משטחי • ועוד

לבחירתך.

״משרדית׳: עבודה פיעת
תכליתי ורב חזק רהיט •
 לפי יעודו את משנה •

 את פתח • הצורך
 פינת לך ויש הדלתות

 פרטי משרד או עבודה
חדר להוסיף בלי

 לא ואיש - אותן סגור •
ם ניתן • יידע  למיקו
 עמיד ציפוי • חדר בכל

מפורמייקה.

ת׳: שיעה חדר ״רקפ
ומקורי מודרני עיצוב •
שעם דמוי חדיש ציפוי •
 עם ומרווחת נוחה מיטה •

 שולחן • מעוגלות פינות
 מגירות עם קומפקטי איפור

 שידות 2 • גדולה ומראה
לספרים אצטבאות • מרווחות

 פנימי סידור עם קיר• ארון •
מגוון.

להרגיש. אבשר איכות
רהיט•

ה, ככר ׳■מבטי׳ ;120 בן־יהודה ״מבט״, ;5 דרויאנוב כלל, בית תצוגה״, ״מרכז - תל־אביב ״מבט״; בסניפי נוספים פרטים מין ׳:122 מוניטין ״רהיטי ;64 באייר ה׳ המדינ ת־נני חל  נ
ה ;109 אחוזה רעננה״,׳ ״רהיטי - רעננה סיב. רמת 10 גונן לב־און״ ׳'רהיטי פתח־תקוה, ;53 ארלוזורוב ״דימור״ ;122 תני  :88 הגבורים ״מבט״, - חדרה ;13 הנציב שמואל ״מבט״ - נ

א- ;13 הרצל ״מבט״ ;112 אלנבי שמרת״, - הזורע ״בית - חיפה ת א ת רי ת מורדי הרהיט״ ״בית ק  _ מרכז מיטלמן, ־ עלית נצרת .20 הגעתון שד׳ נתן״ ״רהיטי - נהריה .2 הגיטאו
ת גזית״ ״רהיטי אשקלון ד. לכיש שדרות לכיש״ ״רהיטי - קרית־גת .31 הרצל ״ישראליאן״ מלאכי קרית .187 הרצל סולו״, ״רהיטי רחובות .5חרי0מ  ההסתדרות. פינ

.5 השופטים רהיטים״, .״תדהר ־ מוצקין קרית תלפיות. ,120 לחם בית דרך רויאל״, ״רהיטי - ירושלים מסחרי. מרכז אביב״ -'׳״רהיטי דימונה .106 קק״ל רח' ״מבט״ - באר־שבע

 מחיר כל השווים הרהיטים
פהות: עכשיו עולים
ס עד
במזומן קוזה על הגחה

+5 ״ 2070
תשלומיםהעחה

 המעולים ״מבט״ רהיטי את לקנות תוכלו קצרה לתקופה מיוחד במבצע
 ובתשלומים. פחות 350̂ נוחים:עד ובתנאים נמוכים במחירים זו במודעה המופיעים

מוגבלת. הרהיטים כמות היום. עוד ההזדמנות את נצלו


