
מגיע

 תספק פלסטיק׳ ״כתר של הסדרנית
 ושאר למגבות רב איכסון מרחב לך

 4וב־ 3ב־ לבחירתך האמבטיה. פריט׳
צבעים. ובשלל קומות

 למגבות מעצמם נדבקים מתלים
תואמים. גוונים בשלל ״כתר״ מתוצרת

4

בוורוד רומנטיקה
 שלך, החיים דרך היא הרומנטיקה אם

 האמבטיה, בחדר גם להתפנק תוכל
 ובז׳ וורוד בגווני עיצבנו אותו

מתרפקים.
 בז׳ בצבע היסוד לאביזרי :המרכיבים

 ^/5^0£ 484700 מדגם מדבקות נוסיף
 ס״מ 100 א ס״מ 25 סיבית לוחות שני

 במרחק ומחוברים צבועים מ״מ 18 א
 למברשות מחזיק קטן, מדף מהקיר,
 קופסאות שטיחונים, סט עציץ, שיניים,

 רכים בגוונים כולם שונים, ומיכלים
וורוד. של

שקלים. 5,500כ־ - הכוללת ההוצאה

 - הסטנדרטי השירותים חדר הוא הנה
 פעם לא למדי. ומעצבן משעמם לק,

 שלו, המראה שינוי על בוודאי חלמת
 המיליונים?״ את לוקחים מחיק ״אבל
 המוגשים הפתרונות עצמך. את שאלת

 המיליונים על מוותרים כאן לך
 אביזרים במספר אותם ומחליפים

 ו״רברמייד״, פלסטיק״ ״כתר תוצרת
מאמץ. ומעט דמיון הרבה בתוספת

 המובילה פלסטיק״, ״כתר חברת
 לבית הפלסטיק במוצרי בישראל
 מארה״ב, טח60£סוג/ועוח וחברת
 למוצרי בעולם הגדולה החברה שהיא

 צרוד לך מגישות ביתיים, פלסטיק
 האמבטיה את להפוך כיצד רעיונות,

לפנינה. שכוחה מפינה והשירותים
 ונצא שרוולים נפשיל הבה מוכנה?
 עבודה(בהחלט של שעות 4־3 לדרך.

 תאמיני לא בעצמך ואת •) יותר לא
עינייך. למראה

 הסיגנון. בחירת א׳: שלב
 ההולמים והצבע האדרה על החליטי

 שפע ביתך(מתוך בני ואת אותך
 ע״י המודעה בראש המוצג הצבעים
בארבע בחתו אנחנו האסלות). מושבי

 נוספות. רבות לרשותך אך אפשרדות,
 האביזרים. רכישת :ב׳ שלב

 יסוד, אביזרי מספר כולל חדר כל
 סט :הבסיסי המראה את לו המעניקים

 או אשפה פח וניאגרה, אסלה מושב
 מברשת כביסה, סל פדאל, פח

 סבוניה אמבטיה. ארון לשירותים,
 נדבקים מתלים טואלט, נייר ומחזיק

 כולם לאריחים, מדבקות למגבות,
 ו״רברמייד״, פלסטיק״ ״כתר מתוצרת
 מתווספים אליהם תואמים. בצבעים
 לכיור(כתר סיפון כמו שונים, אביזרים
 סדרנית לבתים, ידיות פלסטיק)
 פתטים. ושאר למגבות

 אביזתם. של תוספת :ג׳ שלב
 המראה להשלמת שתים בצבעים

 אופיו לפי חאת השירותים, של הסופי
וחדר. חדר כל של

 ו״רברמיד״ פלסטיק״ ״כתר מוצת את
 חרות, חנויות ברשת למצוא תוכלו

 לצרכן, המשכיר המרכזי, המשכיר
 וביתר שוק היפר קו־אופ, שק״ם,
 בחנויות הגדולות, השיווק רשתות

 ובחנויות ובנין בית לכלי המובחרות
)03(839281 נוספים לפרטים המפעל.

 לאמבטיה והמדבקות הבטיחות שטיחונ׳
 ימנעו ״רברמ״ד״ מתוצרת הצבעוניים

את ויקשטו
צבעים. בשלל האמבטיה

בחום יוקרה
 המהודר הסגנון את מחפשת את אם

 בחום שהיוקרה ספק אין והאצילי,
 שלך. המראה הוא

 בחום היסוד לאבחת :המרכיבים
 נוסיף תאורה), עם האמבטיה (כשארון

 484900 מדגם מדבקות לחדר
שתי החדר בפינת ץם^ועוחסוא,

 ליצירת אחת כל מ׳ 2x0.5 מראות
 ס״מ 50x50 אדנית מרחב. תחושת
 צמחים עם לאילתור) (ניתנת

 למגבות, סטנדרטי קולב מתאימים,
 קטן, מדף בחום, שטיחונים סט

 שונים בגוונים וקופסאות מיכלים
סגול. של

שקלים. 8,000כ־ - הכוללת ההוצאה

 מעצמן נדבקות לחרסינה, מדבקות
 ״רברמ״ד״ מתוצרת )5611301ו65״ו6<

שטות וצבעים. דוגמאות במגוון  את מק
ת ונרחצות הקיר זמן. ולאורך בקלו

 השינה חדר הילדים, חדת הסלון,
 בוודאי זכו כולם שבביתך, והמטבח
 שהביא קטן לא ולמאמץ לב לתשומת

 הנוכחי. למצבם אותם
? בעיה יש פה ? והשירותים

עוד• לא

לחיים. צבע מוסיף פלסטיק כתר

לשירותיםגם




