
ו לדוגמא הצעותנד ס
 מאפה להכנת תבנית

 לנצלה אפשר משפחתי
 כקערה להגשה גם

..מרכזית
</ שקל, 320 במקום

 ולגריל דגים לאפית
 - הגשה ככלי או

עכשיו מקורי. בעיצוב
הצעה

מיוחדת
אנגלית לעוגה כלי

)9115̂ו 031>6( £ ח
 אחר. מאפה לכל או

שקל 210 במקום

 השולחן על ישירה ולהגשה לזניה להכנת .מצוין
 מאכלי ולהגשת להכנהשקל 69 במקום - שונים וגדלים בגוונים

 מקסימים דגמים 2 גריל.
שקל 110 במקום

 - דקורטיבית מחיצה
 ולניצול חדר לחלוקת

שטחים של יותר יעיל לדוגמא הצעות
 מגולפים, נהדרים מגשים
 עיצובים במבחר

 אוריינטליים ובקישוטים
 לדוגמא: יד. עבודת

 במקום - ידיות עם מגש
שקל 540

 מיטה כיסויי מבחר
 - הודי בגרו מבד

 מקסימים בצבעים
 מקוריות ודוגמאות
לדוגמא:

250x175 במקום - ס״מ 
שקל 540

 מבד שולחן מפות
 עדין מלמלה
 ביופיו. ומרהיב

112x112 במקום - ס״מ 
שקל 180

 ב מגולף מעץ - תה שולחנות מבחר
 שוניו בגדלים - עדינה מקורית יד

י בקוטר פלטה עם שולחן לדוגמא:  במקום ידיות ללא מגש
שקל 295

שקל. 350 במקום

אסק 17071 קלאס חנויות רשת ת שלום בו בכל ל מ קו ת האופנה ב במחלק  1כל ו
ת טר דיזנגוף קלאס, • 224 דיזנגוף קלאס, • בי ח סנ תו  קלאס, • היום כל רצוף פ

ח ,9 הנביאים קלאם, והדשיז 30 גבירול אבן לונדו^מןמסטור, תו  היום כל רצוף פ
טינסק׳ בו ?7^1 65 ז׳ ^  1111<(*1ווז<ע*<- 47 סוקולוב קלאם, ןז£1ו

 הלני ,רח קלאס, 1 ■11111.1111 מסחרי מ. קלאס, 11ג<ז<ח מסחרי מ. קלאס,
ת ,9 המלכה חו טפ ד0קלא 1<י1^ני1<1 בנין' ה 5ה0, ש)2 תב״ ד לי ע״יג ) 1^11^11> 

ה 181 הרצל׳ שז ת מוהליבר קלאס, ו ^ נורדאו פינ <ז שק״ם. ו*1נ
ת אצל גם להשיג גיתן חנויו ת ה שו ר מו ת ה או ב ה: • ה תני אל נ שמו ה: • 12 הנציב ־קלאסה־ר עננ  אין. פיפר ר

ה חי 15 ויצמן ־סטייל״,ככר חולון: •84 ויצמן עינבל(כהן), נ״ם: • 104 אחוז ר פי רד: ע  • ערד מסחרי מרכז זהב. •
ה: • אביבים נוה מסחרי מרכז שהר)אדה; רמת־אביב: ה: • ופרח״ ״דורון חדר בו טברי ל ח כ טב ת, מ בי  ו

ר ל, •הוד: • .העצמאות כנ מ״ ת • 42 גלויות קיבוץ ס 85 בלסור מורן, ים: ב


