
ם אנו ני טי ק ת מ אי א ל מ פן ה או תי. ב שמעו  מ
ת של במצב בי הה, כה רי בו ת ג ת ח פ אי ה ל  מ
ה אי הינ ם ראשון תנ ת. לצמצו או צ ה הו ת  א

ח, קו ת. יכול הל הנו לי
ה כל ק ל ח ס, דניש בדניש, מ ר ריו ט ס, דניש אינ  פלו

חי—דניש ב ט ט דניש שרייבר, מ הו שרדי רי  מ
סני ח מ שאף דניש, ו ת ת ניו די מ ל כ ס ח אי ל ל  ישן. מ

ם אנו עי ה מצי ר מכי טי ל ט פרי הו , רי אי ל מ ה  מ
ה ח הנ ף: 50$ עד של ב ס בנו ו

ה 8$ * ח שלם הנ מן. למ מזו ב
כון * ס סף ח ת נו חו קו ל ם ל מבצעי ת ה  א

ח שלו מ ה ה ב רכ ה ה בעצמם. ו
ת * שרו רי אפ סד ה ם. ל מי שלו ת

 — שבדיה תוצרת אוכל פינת
מ מורכבת — כפרי בעיצוב
 4 + הגדלה עם עגול שולחן
 טבעי בעץ מותאמים כסאות

 35,000 היה חום בייץ או
27,500 כעת

 בעץ איטלקיים אוכל כסאות
 בייץ או טבעי מסיבי ״אשה״

 — מקש וגב מושב עם שחור
 10,500 היה לראות חייבים

5,950 כעת
איטל גינה/מרפסת כורסאת

 בלבן, צבוע גבוה גב עם קית
 דגם — לאחסנה קל מתקפל,

6,900 היה 7143
3,950 כעת

 איטלקי גינה/מרפסת שולחן
צבוע ס״מ 100 קוטר עגול
9,900 היה 7144 דגם בלבן

5,900 כעת
מתקפ גינה/מרפסת כורסאת

 במיוחד נוח — ידיות עם לת
7142 דגם — לבן צבע

 5,900 היה
3,500 כעת

 גלינה מתקפל מרובע שולחן
 צבוע — איטליה תוצרת —

78/5 דגם — בלבן
 6,900 היה
3,950 כעת

 דגם איטלקיים אוכל כסאות
 מושב עם שחור בבייץ 157
6,864 היה קש

4,950 כעת

 דגם איטלקי קיר ארון
5ץ3 0 1 דל 5 — אגוז עץ — 3

 חובה — מראה כולל — תות
בלבד 3 נשארו — לראות

 119,600 היה
69,500 כעת

 דגם איטלקיים קיר ארונות
0ק1ת0ז3  בפולי- או באגוז 3

דל 5 או 4 אפשר סנדר/לק
— ס״מ 240 גובה — תות

ד׳ 4 — בפוליסנדר/לק מחיר
62,000 

79,000 ד׳ 5

 בעלת נורבגית עור כורסאת
 — דגם לעיצוב בינלאומי פרס

 — קיים מלאי על — ■?310011
 שחור, בעור ,30ס/ס של חסכון

בהיר וחום כהה, חום
 23,900 רגילה כורסה
 29,000 גבוהה כורסה

12,900 שרפרף
 דגם נורבגיות עור כורסאות

מיו — מודולריות — $10513
בירוש ישראל במוזיאון צגות
המודר לאמנות ובגלריה לים
 פולי״ מסגרת — ניו־יורק נית

 חום, או שחור עור — סנדר
 24,900 רגילה כורסה בהנחה

 31,800 גבוהה כורסא
37,900 ידיות עם גבוהה כורסא
 דגם — שבדית ישיבה מערכת
 מיוחד בבד מרופדת ?1015011
 סטים 3 נשארו — במינו
145,000 היה בלבד

79,500 כעת
 תוצרת פינתית, ישיבה מערכת
מרו — ?11נ01־1ץ דגם שבדיה,

 אחד סט — מקורי בבד פדת
ברמת־גן בחנות הנמצא בלבד

 167,800 היה
95,000 כעת

 דגם איטלקית ישיבה מערכת
 — במיוחד נוחה — \10ז050

 כותנה בבד כולה מרופדת
 ולהלבשה להורדה ניתן רחיץ,
 סט לדוגמא בקלות, חזרה

 מו־ דו ספות משתי המורכב
 196,400 היה וכורסא שביות

115,000 כעת
 בעור נורבגית ישיבה מערכת
 תלת־ ספה כוללת — אמיתי

 וכורסא -דו־מושבית מושבית,
 להזמין ניתן שרפרף, ׳+ גבוהה

 סט לדוגמא, הרכב, בכל
מו ודו מושבית תלת ספות,
150,000 היה שבית

112,500 כעת

 איטלקית טלויזיה כורסאת
 — כפרי בעיצוב

— ׳!,0111210110£ דגם
 7,160 חלק בקנווס

8,165 משובץ בבד
 מעולה, באיכות אוכל שולחן
 עם — דנמרק תוצרת מפאר

 בעץ ס״מ 220 עד הגדלות 2
בהיר ואלון טיק

52,837 היה בטיק המחיר
39,500 כעת______________

 בעיצוב איטלקי אוכל כסא
 בצבע — .^1)13 דגם — קלסי

1,240 מיוחד מחיר — לבן
 תוצרת משרד/מזכירה כסא

להת אפשרות עם איטליה
 במיוחד נוחה — אישית אמה

4,200 מיוחד מחיר
 תוצרת עגול, אוכל שולחן

 120 גודל שחור בבייץ חוץ,
הגדלה עם — ס״מ

33,000 היה
16,500 כעת_____________

 תוצרת מודולרית קיר מערכת
 חום, או אורן בלבן, שבדיה,
 עבודה חדר לספריה, מתאים

 מערכת לדוגמא, סלון, או
200x240 אכסון בר, כולל 

23,700 בחום ומדפים
 — 0510 דגם טלויזיה עגלת
 פוליסנדר או אלון, טיק, בעץ

15,900 היה
11,600 כעת______________

 ,644 מדגם עגול אוכל שולחן
 של בקוטר מרכזית, רגל בעל

 בבייץ צבוע ס״מ, 160/110
17,920 היה שחור

12,540 כעת
מעץ לצעירים, שינה חדר
 מיטה כולל טבעי, אורן

140x190 ארונות־ ושני 
 מותאמת מגירה עם לילה

16,846 היה למיטה
13,670 כעת______________

אורן מעץ בודדות מיטות
 בעיצוב 80x190 בגודל טבעי
6,890 עכשיו<במחיר כפרי

 דגם אובליים אוכל שולחנות
 רגל בעלי פוליסנדר, מעץ 68

 בגודל השולחן מרכזית,
135x90 ס״מ 235 ס״מ — 
איש 12 עד לישיבה אפשרות

17,980 במחיר עכשיו
 מדגם דני בעצוב אוכל כסאות
 לקבלם אפשרות עם £0110

 שחור בייץ טיק, דמוי בעץ
 מרופד מושב עם ופוליסנד

בדים במבחר
2,660 במחיר עכשיו

 בגודל לספרים יחידות
80x  בדמוי מצופה ס״מ 200

אגוז או אורן עץ
 7,190 במחיר עכשיו

 בעצוב 3\[1 דגם מזנונים
 230X160 בגודל סקנדינבי

לקבלם אפשרות עם ס״מ<

 או שחור בייץ אלון, בפורניר
מור המזנון פוליסנדר. פורניר

 לאחסנת תחתון מחלק כב
 מיועד עליון חלק כלים,

 למערכת־ ומקום לספרים
 ושתי וטלוויזיה סטריאו
זזות זכוכית דלתות

 31,400 היה
25,120 כעת

 כפרי בעצוב קפה שולחנות
 לקבלם אפשר אורן, מפורניר

גדלים בשני
110x70 — 6,773 היה מחירו 

 3,396 במחיר עכשיו
70x70 — 5,072 היה ׳מחירו 

2,536 במחיר עכשיו
 דמוי חזית עם בגדים, ארונות

 — :של בגדלים אורן, עץ
 פנימי סידור דלתות, 5ו־ 4 ,3

 בגובה דרישה, לכל מותאם
:במחירים עכשיו ס״מ, 242

23,500 ס״מ) 150( דלתות 3
28,610 ס״מ) 200( דלתות 4
34,000 ס״מ) 250( דלתות 5

 דגם טלויזיה כורסאות
513x58105, מרו גבוה, גב בעלי

במ נוחות טוויד, בבד פדות
שו ישיבה מצבי בעלות יוחד,

14,860 היה נים
11,270 כעת

 בגודל 11011 דגם נוער מיטות
80X190 ,בעץ מיטה ס״מ

תחתונה מיטה כולל אורן,
10,340 במחיר עכשיו

 דגם עגולים אוכל שולחנות
 מעץ מרכזית, רגל בעל ,644

 בקוטר השולחן טיק, או אלון
ס״מ 160 / ס״ט 110 של

14,336 במחיר עכשיו
 מעץ 14 דגם אוכל כסאות

 בבייץ צבוע או מסיבי, אורן
 בבד מרופד מושב עם חום,

 2,770 במחיר עכשיו קנווס
 כפרי, בעיצוב ישיבה, מערכת

 מסיבי. אורן מעץ 240 דגם
 תלת מספה מורכבת המערכת
 וכורסא, מושבית דו מושבית,

 במבחר מרופדות כריות עם
39,250 במחיר עכשיו קנווס בדי

 .ף,1ק1110 דגם בגדים ארונות
 בגודל לבן בלק צבוע

242X240 דל 12 כולל ס״מ
מות פנימי, סידור עם תות,

 תליה, הכולל דרישה, לכל אם
 לנע- חיצוניות ומגירות מדפים

29,690 במחיר עכשיו ליים
מ מודולרית ישיבה מערכת

 5מ־ מורכבת 0001־80 דגם
 מרופדות נפרדות, כורסאות

 המערכת קנווס. בדי במבחר
 תעשיות דניש ע״י מעוצבת

סקנדינבי ידע לפי
38,605 במחיר עכשיו

 בצורת דקורטיביות כריות
נו למיטות המותאמות גליל,

שונים בבדים ער,
750 היה

495 כעת______________
מע״מ כוללים המחירים |

ד1 יש1*ו
דניש

קי דרך רמת־גן, ס נ טי בו  104 ז׳
רג, רח׳ ירושלים, ל הסו ק מו שראל בנ  י

ה, חיפה, ז חו רב רח׳ א  53 חו
פלוס דניש

קי דרך רמת־גן, ס נ טי בו  104 ז׳
רג, רח׳ ירושלים, ל הסו ק מו שראל בנ  י

ה, חיפה, ז חו רב רח' א  53 חו
ה ככר תל־אביב, נ די מ  62 ה

רי מרכז שמריהו, כפר ח ס  מ
דניש מחסני

ת פונח־תקוה, רי ה ק רי  18 אפעל רח׳ א
ה, כביש חיפה, פ חי ל עכו־ ת מו מ ת צו רי א, ק ת  א

3 בנין
הו רח׳ ירושלים, מי ר ה ,19 י מ מ  רו

ח' באר־שבע, ץ ר חלו 124 ה

־ לין ריי פ ־ קי ס ב ש ׳


