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ש־ מוצר  חד
עתיק מזנון

 זוכה מבט״ ״רהיטי של חדש מוצר
 זהו הופעתו. מראשית כבר להצלחה

 לבית המוסיף עתיק, בסיגנון מזנון
 עשוי המזנון אלגנטית. ואוירה נוי הרבה

 עיצובו ומעולים, חדישים חומרים
 הכפריים הרהיטים דמוי - קלאסי

 הוא העתיק המזנון באירופה. העתיקים
 יש אך - רב מקום גוזל אינו קומפקטי,

 לחפצי-נוי לכלים, גדול איכסון נפח לו
ועוד. למשקאות

 של המוצרים יתר כמו המזנון, גם
 מצטיין בצורתו, נאה מבט״, ״רהיטי

 •י• הדירה. את ומיפה באיכותו
 המזנון עכשיו מוצע היכרות במבצע
 הנחה 3590 מיוחד: במחיר העתיק

 לרוכשים 20ס/0ו־ במזומן לרוכשים
בתשלומים.

ביקורי־בית
 היא מבט״ ״רהיטי של העבודה שיטת

 העבודה כל הפרטי״. ״הנגר עקרון לפי
 עובד אתה באילו בקפדנות, מטופלת

 לטעמך התאמה תוך - פרטי נגר עם
 גמר עד התיבנון מתחילת וליכולתך

 המיוחדת השיטה את לנצל כדי הביצוע.
 של נציג להזמין יבול אתה הזאת,

ת״ מבט״ ׳׳רהיטי  ותמורת ל״ביקור-בי
 מידע בתיבנון, ייעוץ תקבל סימלי תשלום

 בשיפור. עזרה בעיצוב, סיוע מעודכן,
 את למלא הוא לעשות שעליך מה כל

 את ולקבל בהקדם אותו לשלוח התלוש,
 לך כדאי מבט״. ״רהיטי נציג של פניו

ע עשוי הוא הזה. הרעיון את לנצל  לסיי
מאוד. לך

 גדול מפעל הוא מבט״ "רהיטי
הקטנים הפרטים על גם שמקפיד
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בית לביקור תלוש
 לכבוד
 מבט רהיטי

 ו ו 390 ת.ד.
6ר ר ר 3 תל-אביב

ת מזמין אני ר-בי קו  נציגכם של בי
 - בתיכנון וסיוע ייעוץ קבלת לצורך
ת כל ללא מטבח) / שינה (חדר  התחייבו

לרכישה. מצידי

_________________________מלא שם

כתובת

טלפון

ת-עבודה צריך אתה אם  אבל בחדרך, פינ
 £ מבט״ ״רהיטי - בשבילה מקום לך אין

 קומפקטי חסכוני, פתרון לך מציעים
 רב-תכליתי רהיט זהו ״משרדית״. ויעיל:

 דורש ואינו אליך עצמו את המתאים
 חדר- משמש עצמו הוא מיוחד. חדר

 הצורך. לפי יעודו את ומשנה עבודה
 בבל ״משרדית״ את למקם יכול אתה

 ויש - הדלתות את פתח - פשוט מקום.
 ואך־אחד - אותן סגור פינת-עבודה. לך

 לרכוש תוכל עכשיו ידע... לא מאורחיו
 המאפשר מיוחד במיבצע ״משרדית״ את
ת לך  רכישה על 3590 של מהנחה להנו

 אלון, מלמין דגמים: 4 לרשותך במזומן.
 פורניר אלון, פורניר פוליסנדר, מלמין

 להיות יכול זה ויפה חזק רהיט טיק.
בקרוב. אצלך

להרגיש אפשר אימת
 ״,122 מוניטין ״רהיטי ; 64 באייר ה׳ המדינה, ככר ״מבט״, ; 120 בן־יהודה ״מבט״, ; 5 דרויאנוב כלל, בית תצוגה״ ״מרכז ת״א, • :״מבט״ בסניפי נוספים פרטים
 נתניה, • ; 28 טשרניחובסקי השרון״, ״רהיטי כפר״סבא, • ;סיב רמת 10 גונן און״, לב ״רהיטי פתח־תקווה, • ; 53 ארלוזורוב ״דימור״, ; 122 בנימין נחלת

 קק״ל רח׳ ״מבט״, באר״שבע, • ; 13 הרצל ״מבט״, ; 112 אלנבי הזורע־שמרת״, ״בית חיפה, • ; 88 הגיבורים ״מבט״, חדרה, • ; 13 הנציב שמואל ״מבט״,
 נתן״, ״רהיטי נהריה, • ; 31 הרצל ״ישראליאן״, קרית״מלאכי, • ; 203 הרצל ״מבט״, רחובות, • ; 61 הרצוג בע״מ, מוביליה״ גאנז ״רהיטי ירושלים, • ; 106
בארץ. שקם־רהיטים סניפי ובכל ; 13 סוקולוב ״מבט״ חולון, • ; 15 סוקולוב מת״ת, בני-ברק, • ; 95 הרצל ״מבט״, אלי רהיטי רמלה, • ־, 20 הגעתון שד׳
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