
־ז2:ארונות את מציגה רים״

ת של פי1יה  מתקפלת דל
חו של היתרתות עם אמיתי א

 בעלי ארונות של הצלחתם
 בארצות מתקפלות דלתות
 רק איננה ובאירופה הברית
 קיר ארון אופנה. של תוצאה

 במספר מצסיין ״פולדינג״
 פונקציונליים יתרונות

 אותו שהופכים ועיצוביים
 צרכי לכל האידיאלי לפתרון

שלך. האיחסון

 אמיתי, ארון
יפה דלת רק לא

 המוכרים היצרנים רוב
 רק מציעים מתקפלות דלתות
 ארון ללא מתקפלות, דלתות

 מתלכלכים כך מאחוריהן.
 הקיר, בסיד שבארון הבגדים
 הנושרים וסיח באבק מתכסים

 לחדירת ופגיעים מהתקרה,
חרקים.
 ממש, של ארון הוא פולדינג

 ורצפה ודפנות גב עם יציב, ארון
ותקרה.

 פולדינג של הדלתות
 בדגמי אפילו לחלוסין, אסומות
 היסב מוגנים ובגדייך התריס,

 לחות סיד, סיח, לכלוך, מפני
וחרקים.

 ״פולדינג״: משפחת
שר  סגנונות שר עו

המידות בכל
 תקבלי שדך הפולדינג את

 בלי צריכה. שאת המידה לפי
 ומתוך בחדר. מתות פינות
 לבחור תוכלי הדגמים מבחר

 ולחדר לסעמך שיתאים בעיצוב
דגמים: 3 לבחירתך שלך. השינה

ם ס דג תרי

 וקלאסי, תריס קולוניאלי,
גוונים. במבחר

 ל״רים״: בלעדי
 שאינו ארון

לריצפה מחובר
 מסילת ל״פולדינג״ רק

 מחוברת שאינה מוגבהת דלתות !
 העת בבוא ניתן לכן לריצפה.
 לחדר כולו הארון את להעביר

 לא אחרת. לדירה או אחר
נישה. עם "התחתנת״

ל״רים״: בלעדי
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השנה, בעונות שינויים
 המלתחה, ובמבנה בהרכב

 שינויים לעתים מחייבים
 הארון. של הפנים בסידור

 המיוחדת 5¥5־ד£1ע1 32 שיסת
 לך מאפשרת פולדינג של

 ;מדפים ולהנמיך להגביה
 ולערוך תליה מוסות להוסיף
 תוך נוספים רבים שינויים

מקצוע. איש עזרת וללא שניות

ל״רים״: בלעדי
אחריות שנות 5

 בעתונות דובר נבר רבות
 רהיסים יצרני על ובסלויזיה

 הגשם אחרי כפטריות ״הצצים
... האביב״ בוא עם ונעלמים

 מיצרן רק לקנות תקפידי
 מערך ד״רים״ ואחראי. מוכר

 מסוגו. הגדול הארצי השרות
 מקצועי שרות תקבלי ב״רים״

 - לו שתזדקקי מקרה בכל ואמין
הארץ. ברחבי ופינה פינה בכל
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