
רהיטים
מח־ולריים
לנוער

 מתפתחת טכנולוגיה רב, ידע
 מתקדמות יצור ושיטות

 ־ ויפהפה מושלם מוצר הולידו
 כל ונערה. נער כל של חלומם

 כל טבעי, מעץ הן המסגרות
 והצבעים מעוגלות הפינות

ביופים. מרהיבים
 רהיטים עם - מכל והנפלא

 יום בכל להתחדש אפשר אלה
מחדש:

 המודולריות היחידות 30
 זאת משפחה המרכיבות

 צרופים! 362,880ל־ ניתנות
 בניפרד, אותן לקנות אפשר
 אחר לחדר להתאימן אפשר

 ־ הרוח מצב לפי סתם, או,
מיקומן. את להחליף

 27 של מוניטין מבט לחברת
 והיא רהיטים בייצור שנה

 מוצריה. ובאיכות בטיב ידועה
 מבט רהיטי של קנייה כל

החברה. באחריות מלווה
באחריות! - לנסות כדאי

מבט, יש
 שינה. חדרי של יצרנית מבט.

 ומשרדית קיר ארונות מטבחים.
החדש: המוצר את להציג גאה

טוכצינו אצל ולרכוש בתצוגה לראות ניתן מבט של האיכות רהיטי את
:המורשים

ס * תל״אביב ר ,120 יהודה בן מבט, • תל״אביב ,5 דרויאנוב כלל, בית תצוגה, מ
,72 בוגרשוב ,122 רהיטים מועדון - תל־אביב ,122 בנימין נחלת מוניטין, רהיטי * תל־אביב

כי • ברק מי־■ ,61 הרצוג גאנזמוביליה, רהיטי - ירושלים מ תו ת- ״ ת תורה, מ
,13 הנציב שמואל מבט, - נימיה ,15 סוקולוב

רהיטי * נצרת ,117 אלנבי הוורע־שמרת, בית - חיפה ,13 הרצל מבט, * חיפה ,88 הגבורים מבט, * חדרה
,1 הגנים שביל מבט, רהיטי ־ נחריה לחיפה, ראשי כביש ג־מבו,

ס - פינה ראש ר  רהיטי * רחובות .95 הרצל מבט, - אלי רהיטי ־ רמלה ראשי, כביש ברק בן בניה, חמרי ס
7 רוגוזין רהיטים אשדה ״ אשדוד ונוער), שינה רון(חדרי רהיטי * צבי ניר ,203 הרצל מבט, - אלי

תצוגה, אולם התעשיה אזור מבט, - גת קרית
ב דונדולו, רהיטי - השרון רמת רסקו, פסג׳ מבט, * שבע באר־  93 סוקולו

בארץ! רהיטים שק׳׳ם סניפי ובכל 141 ויצמן חי, תל רהיטי ־ סבא כפר
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