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!וכה1 אחד כל
ז>ו_ את חינם לקבל יכול אתה עכשיו בעמינח. חוגג הגדול החופש ̂\1ה־וא̂ו  רצית. כך שכל \//

 אוגוסט חודש במשך עמינח של ספת־נוער שקונה מי שכל שלך להורים ספר מאד: פשוט איר?
הקרובה הרהיטים לחנות ההורים את קח קדימה, מחכה? אתה למה במתנה מקבל

ותקבל עמינח, של ספת־נוער לר בחר

צע 41 מב חו13^1( 16!ה

׳סטודיו

מת ׳נעורים״ מ מתרו

ת ׳סטודיו״ מ מ תרו מ

■קנגורו׳

 לדגם — ספה־מיטה־כפולה ״נעורים׳/
 מורונים. שני למעשה זה'יש מיוחד

 הופכת — העליון המזרון את כשמורידים
 אחת למיטה או נפרדות מיטות לשתי הספה

כפולה.
 נוחה ספת־נוער — מתרוממת ״נעורים״

 ארגז עם (מזרון־קפיצים), מאד ובריאה
לכלי־מיטה. מרווח מצעים

₪נןויו(נ(חו

רב־שימושית. ״סטודיו״ ספת
 ומשתלבת פונקציונלית ״סטידיו״ ספת

 קטן. בחדר גס להפליא
 דגמים: בשני מיוצרת

 המשענת, של קלה ע״יהסטה — ״סטודיו״
 למיטה היפה ה״סטודיו״ ספת הופכת
ונוחה. כפולה

 ביום, יפה ספה — מתרוממת ״סטודיו״
 מרווח מצעים וארגז בלילה בגולה מיטה

לבלי־מיטה.

משולבת. ספת־נוער — ״קנגורו״
 בתוכה ספת־גוערשמחביאה ״קנגורו״

 ויש בקלות מתרוממת מתקפלת. מיטה
 למיטה וגם למצעים גם מקום מספיק בתוכה

המתקפלת.

 שהילדים ספת־נוער — ״נעורים״
במיוחד. אוהבים

 ורענן צעיר בעיצוב מצטיינת ״נעורים״ ספת
דגמים: בשני ומיוצרת
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