
המעולים הבותנה לבני

( ן ז א צ מ ס
ביותר הטובים ביותר-אבל הגדולים לא

ושרון דיוי דקורל, כרמל כרמל, מיוחד, גלבוע גלבוע, :בדגמים

 אורן. :בצבעים גלבוע, דגם :לדוגמא
ועוד-כולל: קרם אלון, אגוז,

70 דגם - קבוע כלים יבוש מתקן יחידת .3'
נוסף). תשלום (ללא

קה עם 40 דגם - מגירה .1 ם חלו  (ללא לסכו
נוסף). תשלום

 אשפה מיכל עם 70 דגם - כיור יחידת .2
נוסף). תשלום (ללא

 מצופה מאיזיבי אורן עץ — מסד .4
נוסף). תשלום (ללא שחורה פורמייקה

חידה בכל - מדפים .5  הכיור ליחידת פרט י
אחד. מדף -
ח דרישת לפי - עליון משטח  מחיר הלקו
בנפרד.
 בארונות סטנדרטי מתכת או עגול עץ - ידיות

ם בלבד. תחתוני
לבו. - פנים צפוי מיו מל

הובלה, כולל המטבח מחיר
הדוגמא .לפי120/0 ומע״מ הרבבה

שי׳ 8,363
ש׳ 167 זר מודעה הבאת עם 20/0 הנחה

שווים תשלומים 4ב־ מחיר
ש׳ 8,196 ש׳ 2,049 של
ש 1,147 מן תשלום עבור 14ס/0 הנחה במזו

ש׳ 7,049 ר סה״כ מבצע מחי
ת ומטבח כו  לפני חודש בחודש, גלקס של האי

בביתך. החג
.2/״0 של בהנחה יזכה זו מודעה המביא כל

 מטבחים מייצרת מפלטים קבוץ גלקט
הלקוח. להזמנת בהתאם גודל בכל

ת אביב תל כנו ,42 פינסקר :רחיראשית סו
ת סל פינ ב, שו ף03-290777.בוגר י נ ס דל . מג גז- שלום, פז

שלים .03-290777,טל,-9 העם אחד בןירו ל.3 סירא : ס ,02-242945.
אי רח׳ נ ל3 י ס ציון ראשון .02-233625., קי רח׳ :ל ס נ סי בו י ,65 ז

.057-31358.סל ,1 רמב״ם רחי שבע:ת.א.מ, באר .03-953627,סל

ץ0!1(!3 © בו ק ם - סי ל פ אשקלון ד.נ.חוף •051־97253טל. מ

03־746480 :777075 טל.

ז £ ״ ך 1 5 מועדון

חדשה לתרבות
תי־אניר 5 הס וח׳

297263 טי׳ 1

 5.1.82 שלישי יום
 אישי מסמך
אן ס גס א ב ע

(״סורגים״)
בתוכניתו

א ם ל י ע נ

מוסיקלי: ליווי
קרבון פייר ז׳אן

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

פלטטיים לוחות
פיל גליונות, מהמלאי, שוטף,

 צבעים עוביים, במידות מים
 או קשיחים שונות׳ ודוגמאות

 או עם וזהב) כסף (כולל רכים
 לזכוכית תחליף וגם דבק. בלי
רובקם. פלטות וכן

טרידינג, רבי
.822926 ,827315 :טל

ל טרמפ חן[ י י ח \ל
23135 הזה העולס 5




