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ם- אצלנו צלכ א  או
 שלכם הציפיות בביתכם, חנוגורים חדר והנושא:

וסגנון לריהוטו לרשותכם העומד התקציב ממנו,
שלבם. החיים

 קטן חלק רק הן כאן המופיעות הישיבה פינות
 מערכת את לבחור תוכלו מתוכו עשיר ממבחר

 לרשותכם הרצוי. בהרכב לבם, המתאימה הישיבה
 ע׳׳י המיובאים אקסקלוסיביים ריפוד בדי מבחר

 ומעוצבים בארץ המיוצרים ריפוד בדי רגיש,
אמיתי. עור או רגיש, עבור בלעדית

 המושלם הגימור הפונקציונאלי, העיצוב
 ישיבה איכות לכם יעניקו המעולים והחומרים

רבות. רבות לשנים

 תשלומים. ואפשרויות במזומן תשלוט על הנחה 854
בביתך. גם חינם, ארכיטקטוני לייעוץ אפשרות

מע״מ, וכוללים בלירות המהירים

 ימי בל במשך לקהל פתוחות תהיינה דביש חנויות
ה״גשר״. בימי וגט סוכות, הול-המועד

 הגשמה
לשמחה! ומועדים

0 0.א£ £  בנוצות. ממולאות גב בריות עם מודולרית מערכת - 0
 הכוללת למערבת - המחיר תואמים. קפה ושולחן פינתי שולחן

צד. משענות שתי עם מושבים 5

156,330
חה מודולרית מערבת ־ מ61.81)זא1  קגוונו, ריפוד במיוחד. ונו

 כורסאות 3 כולל המחיר אמיתי, בעור ומשענת-גב ישיבה משטחי
ועור, קנווס של בשילוב - הבל מפוארות פינה כורסאות 2וי רגילות

דוזוט 1*1
 ו, 04• ז׳בוטינסקי דרך דמת־גן;

 ישראל, בנק מול הסורג רח׳ ירושלים:
.53חורב רה׳ אחוזה, חיפה:

ו.24החלוץ רח׳ באר־שבע:

54/31047,660
 בלעדי. בעיצוב מסיבי אורן מעץ ישיבה מערבת - ז1םא\,£א1.ו>

תלת• וספה דרמושבית ספה בולל המחיר תואם. קפה שולחן
מושבית.

.לבורסא- המחיר ^ 9 ל״י. ו 5,500-

80,490
 חזק בבר בולה מרופדת אורטופדית, נוחיות מעניקה - 3£א3£א

תלת• וספה דו־מושבית ספה בולל המחיר עשיר. זמש״ ב״מראה
מושבית.

ל״י.. 23,250-. - לבורסא המתיר

1

ב בארה הער! קוראי
 כפעולת להשתתף הרוצים

 ישראל מדינת להצלת
— הליכוד מחורבן

אל: יתקשרו
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 5 מועדו!
שה לתרבות חד

¥
תל-אביב ל, הס רח׳

2072̂ן ל׳2

 7.10.80 שלישי יום

 הסרט יוקרן
 ״רחוב
הסטר״

 שלישי בימי פתוח המועדון
התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה ותהילות כ

ל טרמפ י חי | ל ת! ן

המדבקה את חפש הצהובה! המדבקה את חפש

בניו־יורק
 רב כסף לחסוך תוכל

מומלצת.. בחנות בקניות

 הקניות מדריך את
 הספרים בחנויות להשיג ניתן

 בניו־יורק העתונים ובדוכני בישראל
לאמריקה! פורז מדריך את גם קנה
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