
ורשבסקי
 - 

פריליך
 דני, בעצוב 68 דגם אובלי אוכל שולחן
 להגדלה ניתן ס״מ, 90x135 מידות:

 בייץ טיק, בהיר, אלון בעץ ס״מ, 235ל-
(בצלום). פוליסנדר. שחור,

ש׳ 4,100 - טיק עץ מחיר

 דומה בעיצוב סקול, דגם שולחן
 ם״מ, 105x165 יותר: גדולות ובמידות

ס״מ. 265ל- להגדלה ניתן
ש׳ 4,890-, טיק עץ מחיר

 דני, בעצוב ,644 ם ו דגם עגול שולחן
 רגל להגדלה, אפשרות עם ם״מ, 110 קוטר

 שחור. בבייץ מרכזית,
שקל. 3,750 - רגיל מחיר

ש׳ 2,590 -רק עכשיו
 - נפלא דגי עצוב ונים, דגם - אובלי שולחן

 הגדלות שתי עם ,135x90 במידות ברום, רגל
שחור. ובבייץ טבעי, אש בעץ ם״מ, 235ל- עד

.רק עכשיו ,ש 5,935-

 רחיץ, עליון משטח אורן, עץ עשוי ,17 דגם
80x130 ,1ל־ הגדלה עם ס״מ ם״מ. 90

.רק עכשיו ש׳ 2,440-
 קוטר מתכת, עשוי לוקה דגם עגול שולחן

לבן. או שחור בלק ם״מ, 90

בלבד. ש׳ 680-. מציאה במחיר

ט£ח עיצוב .וו].ב5ע. דגם  ומושב־קש גב ,8ח£
וטבעי בשחור בכרום, ומסגרת

ש׳ 595-.
ש׳ 790-. ליזם במסגרת

 גבוה, גב איטלקי, בעצוב לה-דונה, דגם כסא
 בשחור, עץ. ומסגרת קש - וגב מושב

ש׳ 750-. .טיק או פוליסנדר
 מרופדים, וגב מושב עם אוכל כסא - קרן

טיק או פוליטנדר שחור, בבייץ העץ
ש׳ 510-.

( )
נ _____י

4.100־.

ח ס פ ה ה ז י:ה א ד כ

 וכוללים במזומן לתשלום המחירים
 ומע׳׳מ. לביתך הובלה

נוחים. לתשלומים אפשרות

 דניש חנויות כל יהיו פסח המועד חול במשד
אחה״צ. בשעות גם פתוחות

 ומושב מעץ.טיק דני, עצוב ,841 דגם כסא
במיוחד יפה כסא קלוע, חבל עשוי

-8 9 ש׳ 0
 ובתור בחוץ לשימוש ממתכת איטלקי שולחן
 כסאות 4 עם לבן בצבע ס׳׳מ, 90 קוטר הבית,

 קש, דמוי מושב בעלי לבנים איטלקיים
- השולחן הכסאות 4ו

לפסח. ושולחנות כסאות הרבה הרבה ועוד

דטעי 1*1

קי דרך גן, רמת ס טינ בו ם, 104 ז׳ שלי רג רח׳ ירו סו ק מול ה שראל. בנ ה, חיפה, י רב רח׳ אחוז ץ רח׳ שבע, באר 53 חו רי המרכז אילת, 124 החלו ח ס מ ת. ה לי ע ת- פי צו
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