
מציגים: קינג-קדל״
אמריקה. מסח שינה
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 בארה״ב! לא אך — בארץ חדש
 השינה מערכות קויל״, ״קינג

 למליוני היום״ את ש״עושות
 בישראל! עכשיו — אמריקאים

 המבנה עם קויל״, ״קינג מזרוני
 הם הבריאותי, והמרכז המיוחד
 של ביותר המוצלח השילוב
 נוחות עם אורטופדיים יתרונות

 במיוחד הותאמו הם מכסימלית.
ומבטיחים המודרני החיים לקצב

 בלתי וערנות בלילה עריבה שינה
 היום. שעות בכל פוסקת
 להנות יכולה את גם עכשיו

די על שתוכננו השינה, ממערכות  י
 עם בשיתוף קויל״ ״קינג מהנדסי

 הכירופרקטורים אגודת
 ונמרצת רעננה ולקום העולמית,

 מחדש. בוקר בכל —
 נוסח שינה על תוותרי אל

את היום כבר נסי אמריקה!

 קויל״ ״קינג של השינה מערכות
 בסיסי־מיטה מזרון, :הכוללות

 וראשי-מיטה אמריקניים
 ביופים. מרהיבים

 ע״י מיוחד, ברשיון בארץ, מיוצר
ניר-צבי. עמינח

1 0 1 1 9 1 ( 0 1 1

אמריקה. נוסח שינה קינג־קויל מזרון

אחריות! שנות 15 הבריאותי. המרבו ע□

 בתשלומים רכישה אפשרות
 ויזה האשראי כרטיס באמצעות

בלבד. עמינח חנויות ברשת
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 רמת״גן: 09.00-19.00 רצוף פתוח ת״א, גיורג׳ המלך סנטר, ,דיז תל״אביב: 054-220777-8-9 טל. 09.00-19.00 רצוף פתוח צבי, ניר מושב המקעל: עמינח. חנויות ברשת להשיג תוכלו השינה חדרי את
מציון ישראל, האחים בנין :חדשה חנות :226 כלל מרכז יפו, רח׳ ירושלים: .71 זיבוטינסקי  הרצל חיפה: .09.00-19.00 רצוף פתוח הרישוי, משרד ליד ההסתדרות, שדי חיפה: מפרץ .18 המלכה שלו

ף פתוח ,38 בר-כוכבא פתח-תקוה:רחי .101 קק״ל רח׳ באר-שבע: .45 הרצל נתניה: .46 הגעתון שד׳ נהריה: .78 09.00-19.00 רצון
טי ;שלום בו כל תל-אביג: מורשות חנויות רשימת רד רהי טי ; 154 הרצל - מיכה ו טין רהי מין נחלת - מוני טין רהיטי : 122 בני ט ; 72 בוגרשוב מוני רי הו :גבעתיים .38 פרישמן - דיו  - גלילי אלי
שטיין פתח-תקוה: .9 זיבגטינסקי — רהיט פול בני־ברק: .13 סירקין אל רהיטי שמש: בית .26 הירש הברון — בלו  מסחרי. מרכז — צלאח הרהיטים מקור מלאכי: קרית מסחרי. מרכז — רוי

טי בית רחובות: ט חולון: .2 הרצל — שטבי רהיטי לציון: ראשון .6 העם אחד — חי רהי רי ב רח׳ — צח רהיטי .18 אילת — דיו קולו טי אשדוד: .86 סו ר — כ.נ.ר. רהי  כפר-סבא: הקלה. התעשיה אזו
צמן — חי תל רהיטי שקין — וגן בית השרון: רמת .67 סוקולוב — נתן ב.פ. הרצליה: .141 וי סי ב — צפריר .41 או קולו לנגר. בו כל אשקלון: .6 העמק שער — סגל נתניה: .66 סו

טי ערד: טי שדרות: מסחרי. מרכז — מירנדה רהי ר — קופל רהי טי גת: קרית התעשיה. אזו — נפתלי קובי טבריה: גוריון. בן ככר — אפרון טבעון: חדש. מסחרי מרכז — חיים רהי
ם מרכז :חיפה .72 יפו — בורנשטיין רהיטי :ירושלים העצמאות. כיכר תחדרה .93 הרצל — המזרוני תרבו .78 הגיבורים — הדיור :


