
הנחה! 5096 עד השבוע - דניש י1מחס3ו בדניש,

ה מר כללות נ
 רהיטים וכהוכלות. התצוגה באולמות קלות שניזוקו רהיטים מחסניה. את דניש ״מנקה״ כשנה פעמיים
 והגדלתו. חיפה סניף העברת לרגל גם מיוחד כאופן !הפעם יצורם. את שהפסיקו רהיטים אכק, שהעלו

גדולות. כהנחות דניש רהיטי מיטכ את לרכוש ההזדמנות זו

סלוניות מערכות של גדול מבחר
ש׳ 6,900.— מ־ החל ומאורן מאלון עץ במסגרות מרופדות,

ש׳ 385.— מ־ חחל ולמרפסת למטבח אוכל שולחנות

 מעץ להגדלח חניתנים אוכל שולחנות
 ושחור. פוליסנדר אורן, אלון, טיק,

ש׳ 2,500.— מ־ החל ועגולים אוולים מלכניים, כדגמים

יטל במבחר תואמים אוכל כסאות
ש׳ 299.— מ־ החל דגמים 18

1ד
דניש

 104 ז׳בוטינסקי דרך רמת־גן,
 ישראל בנק מול הסורג, רח׳ ירושלים,

 53 חורב רה׳ אחוזה, היפה,
עלית צופית המסחרי המרכז אילת,

שידות 2 כפולזז, מיטח — שינה חדרי
ש׳ 4,990 מ־ החל מגירות 4 ושירת לילה,

 טיק, אלון, כעץ, מודולריים מזנונים
 ולכן. שחור פוליסנדר,

 כפוליסנדר מ׳ 1.60x2.32 מזנון :לדוגמא
ש׳ 4,800.— ש׳ 6,950.— במקום חום או

 דניש רהיטי של הגדול מהמבחר קטן חלק הם אלה פרטים
 ילדים לחדרי אוכל, לחדרי שינה, לחדרי מגורים, לחדרי

ומרפסת. גינה רהיטי וכן

יש
דניש מחסני

 18 ^פעל רח׳ אריה, קרית פתה־תקוה,
 3 בנין אתא, קרית צומת מול חיפה,—עכו כביש חיפה,

 רוממה ,19 ירמיהו רה׳ ירושלים,
124 החלוץ רה׳ באר־שבע,

בלבד לישראלים מיוחדת הצעה

ם: 7 של שהות מי ם1חי 2 + בתשלום 5 י
הושת של מרון ,בת 8 בין החופשה את לחוק יתן1
 02־710831 טל׳ ***** ירושלים דיפלומט ¥
 03־294422,טל׳ ***** תל־אביב דיפלומט ¥
 03־596111 טל׳ **** בת־ים מרינה *

 03־282244 טל׳ **** תל־אביב מרינה *
 02־719222 טל׳ **** ירושלים אריאל *
 02־631273 טל׳ **** ירושלים הנשקא *
 057־99365/7 טל׳ **** שארם מרינה *
053־36061 טל׳ *** נתניה מרינה *

שלום ה בעת הת מנ תקבל (לא ההז  תשלום י
אשראי) בכרטיס

20.9.1981 עד בתוקף התכנית

שיף ח. מלונות רשת

■ המנון  לסבוות היונודאל
!ור7וד9ו ןמ7וווו10!ו1 נשים

 1 סויקוו קוסססיקה-פדיקור ־ 0ש*1 ספחת
(אפילציה! בחשמל שער הזצאת

יוגי ומנח !170 *
 ול,0תסרוקות,תספורות,ר.תלקות,סל

 איפור. פנים, צביעה,פסים,טיפול
ה שיער הוצאת שעוו  ב
נוות* *!ומת

ם חיוי ס ת • עממיים • ת  לה•1מע ש
229388 226066 190 דיזגבוף ליד 4 יודפת חל-אביב

ה״ ״סלון אואזים בניו מול 86 הרצל דמת-גן או

תן
טרמפ
לחייל


