
אריה קרית תל־אביב, לאזור דניש במחסני לראות  ניתן להלן הפריטים את
גהה. כביש פ״ת דרך צומת

 של בגודל 101 דגם מיטות •
200 250 x ,טבעי אורן מעץ ס״מ 
המי מחיר חום. בבייץ צבוע או
 עכשיו ל״י. 11,250 — היה טה

מותן) כולל (לא 5,500.— במחיר

 ״אריזונה״ דגם בגדים ארונות •
 עם דלתות 8 ס״מ, 200x242 בגודל
 דרישה לכל מותאם פנימי, סידור
 עם טיק דמוי של משולב בגוון
בהירה. חזית

 ל״י. 34,700.— היה המחיר
ל״י. 24,500.— כמחיר עכשיו

 דגם דו־מושביות ספות #
 כפולה למיטה נפתחות ס,7.\/.א,\

140x190, קורד בבד מרופדות
רוי.

ל״י 19,600.— במחיר עכשיו

מור כפרית, ישיבה מערכת #
 + דו-מושביות ספות 2מ־ כבת

צבוע מסיבי, אורן מעץ כורסא

 קנווס, בבד כריות עם חום בייץ
 למסגרת. מותאמים

ל״י 24,900.— במחיר עכשיו
 דגם מודולריות ספריות #
/\1/ x 80 בגודל 0עו  ס״מ 200

 אגוז. או אורן ציפוי עם
ל״י 7,190.— במחיר עכשיו

 ,68 דגם אובלי אוכל שולחן !•
מר רגל בעל פוליסנדר, מעץ

 נפתח ס״מ, x 135 90 בגודל כזית,
ס״מ. 235־ל

ל״י 9,500.— כמחיר עכשיו

ב ,600 דגם עגולים, שולחנות #
 ״מ,0 160ל־ נפתח ס״מ, 110 קוטר
 ב־ צבוע ,בעץ מרכזית רגל בעלי
 פוליסנדר. פורניר או שחור בייץ

 ל״י. 17,650— היה המחיר
ל״י 11,750— במחיר עכשיו

 אורטופדיים קפיציים מזרונים •
פר בבד מרופדים שונים, בגדלים

חוני.
.50״/״ עד בחכחח עכשיו

□£ם
 18 אפעל רח׳ אריה קרית פתח-תקוה,

עכו-חיפה כביש חיפה,
 3 בנין קריתאתא, צומת מול
 רוממה ,19 ירמיהו רח׳ ירושלים,

124 החלוץ רח׳ שבע, באר

 דגם מודולריות כורסאות •
\ ^1ע ,  למיטה הנפתחות 13\׳1\

 ס״מ, 85x190 בגודל לישיבה נוחות
 בדים. במבחר לקבל ניתן

 ל״י. 13,600 — היה המחיר
ל״י 7,950.— כמחיר עכשיו

הר״מ הפריטים את

 גב בעלת דו־מושבית, ספה • ן
בגו כפולה למיטה הנפתחת גבוה

 אפשרות עם ס״מ, 140x190 דל
קטיפה. בבד לקבל

ל״י. 12,950.— כמחיר עכשיו |

ם: בכל למצוא ניתן המחסני
 242 בגודל בגדים ארונות #

דל 8 בולל ס״מ, x 194 ס״מ
 לכל נוח פנימי, סידור עם תות

 דמוי חיצוני ציפוי עם דרישה
 ,4 ,3 בגדלים גם קיימים אורן.

דלתות. 5
.15'־' של בהנחה עכשיו

0*1 מדגם מזנונים !• 0 4 1 
 להרכבה אפשרות עם לבן בצבע

מודו מיחידות מורכבים עצמית.
לריות.
.10* של בהנחה עכשיו

 כפרי בעיצוב קפה_ שולחנות •1
 ס״מ 110x70 בגודל 10 דגם
 מסיבי. אורן מעץ

.40* עד של בהנחה עכשיו

כפרי בעיצוב קפה שולחנות •

 אורן. פורניר מעץ 10 דגם
.50* עד של בהנחה עכשיו

 דגם עגולים אוכל שולחנות !•
 ל־ נפתח מ,״ס 110 בקוטר 644
 ניתן מרכזית, רגל בעלי ס״מ, 160

 בפוליסנדר. או בשחור לקבל
.30* עד בהנחה עכשיו

 כפרי בעיצוב לילה שידות •
 או טבעי אורן מעץ מגירה כולל
 חום. בייץ צבוע

ל״י. 2,695.— במחיר עכשיו
 0?.^1*1 דגם ישיבה מערכת •

 דו־ תלת־מושבית, ספה כוללת
 התלת־ הספה וכורסא. מושבית
 קפיצים למיטת נפתחת מושבית
 היה המערכת מחיר כפולה.

 ל״י 57,425.—
ל״י 45,446.— במחיר עכשיו

ר1ץ/\ורוט5̂6 ב ד ה: 0ו ע צי תקדים ללאו במחירים נפלאוים טיולים מבחר מ

 □,מה[ טיול ימי 16
שכחח בלתי חוויה ג

יוגוסלביה

ובילויים חוויות יחי 26
 המניה
 יוגוסלביה
בולגריה
כולל

 או מדרגה בסלתות אזיכסון טיסות,
 ובולגריה ברומניה מלאו פנסיון
ביוגוסלביה ליום אורוחות 2

:כולל
 , או דרגה במלונות אזיכסוך טיסות.

פנסיון חצי
וכו לאוומיים גנים באזתרים סיורים

9 9 בלבד $ 1595בלבד $ 0

ד7 רמב״ם רח׳ :אביב תל לי  ,6ו397ו 622976 טל. אלנבי) ו(
522041 טל. ,88 העצמאות דרך חיפה:

223463,טל.204 דיזינגוף רח׳

2236 הזה העולם18


