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ם קי ד ת בו העץ. סוג א
 הרהיט.... את רואי□ לא עצי□ מרוב

 אשור עץ עשויי□ בארץ הרהיטים רוב
 לאקלימנו. מתאי□ אינו אשר (בוק),

 שמרת לרהיטי לב שי□ זאת לעומת
 שאינו תיק עץ עשויי□ ה□ הזורע.

 הסיבה זאת מתפשט. או מתכווץ
 לחוזק ובכלל החיבורים לעמידות

הרהיטים.

ם קי ד ת בו ם. א רי בו חי ה
 זמן.... לאורך מאוחדים

 להבחין תוכל החיבורים אל תתקרב א□
 שטח את מגדילי□ ולכן משולבי□ ה□ כי

 היא הדבקה?! ואיזו .3 פי ההדבקה
 ניתנת שאינה מיוחדת שיטה לפי נעשית
 או חו□ אפילו...).מים, תנסה (אל לפרוק

הדבק. על משפיעים אינם קור

ם קי ד ת בו הכיפוף. א
 מידתך.... לפי הרהיט את מכופפים

 מכופפים הזורע שמרת מרהיטי בחלק
צורתית״, ״כבישה ע״י העץ את

 בחום. וכיפופם עץ שכבות הדבקת שהיא
 זו בשיטה בנוחות. ותחוש הכסא על שב

 עמידות הנותן דבר חיבורים, ואץ כמעט
לרהיט. יתר

ם קי ד ת בו הגימור. א
האצבעות.... בקצות

 לחוש תוכל הרהיט של הסופי הגימור את
 החלק את משש אצבעותיך. בקצות

 להיות חייב הוא הרהיט, של התחתון
 הנראה. החלק של לעיבודו בטיבו זהה

 בחלק ג□ מושלם הגימור הזורע בשמרת
הנסתר.

 ג□ לב תשים ודאי שבדקת אחרי ועכשיו,
 הזורע, לשמרת המיוחד בסגנון לעיצוב
 מה ואפנתיות. עמידות איכות, המשלב

 מרהיטים? לדרוש תוכל עוד
 של לרהיטים האפנה בתי רשת אל בוא

 פינות של מבחר ותמצא הזורע שמרת
 סלוניים, רהיטי□ שינה, חדרי אכל,

 את לעצמך בחר משרד. ורהיטי מזנוני□
 ותוכל לדירתך המתאימים הרהיטים

 לשני□ ביתך במבחני יעמדו ה□ כי לסמוך
רבות.
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