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למטבח ציודותו ב?
לבניה פלסטיק מוצרי

______________פלסטי? מוצרי גול!
_________פלסטי? תעשיות חוליות
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בע״מ אינטרפרוס
נירוסטה

פלבם.

מרצפות
אלווי מרצפות

צבעים ומחסנים עץ בתי בטחון דלתות
מחבור אמקון רב-בריח

מברשות נשר אגדים ממדור.
גיחפל. ש ויטל אמריקאים איכות מבניומחיצות קיר ציפוי

יעודים מכשירים אמקו-ים. בע״מ רמא
— אלקמרוחכנית הנדסה בלוקים בע״מ מחשבים אלביט

ברקים נגד הכשירים תגיב.
רוח. על מאור— וויספרקול קייר הום בע״מ איטונג אפיקים קלת דוד״ש ושוודבע״ח. קרמין ט.

צור בלוק ת ב7 עץ מוצרהעמקים שער כרומגן טרמובלוק. צמחיה אור!בע״מ ומחיצות פרופילים
דקורטיבים פורמייקה לוחות

ואיטום בידוד מיחזור סאן תרמו במעסף
אפיקים. קלת פלסט לני ג דן־פל

אגריקל קרמיקה למוסך דלתות עץ ד?תותפל-דם אחלוסטיג א.ק.ד. פל-כר
חמדיה דלתות ובניו מושקוביץ א. קרמיקה נגב אלטרון פל-גל
צריפי! הארגז העוגו-פלסט שיש קל-דלת.
קיסריה דלתות טריאסאינטרנשיונל ומעקים עץ מדרגות
דס.!^ מכתשים מדרגות מסטר מרבל גרניט זכוכית
סולב. נירלט פלגחפבע״ח פרי מוטי ובניו. אויה בסרגלי?

פלדיב י מטבחיםבע״מ. משה רכטמן פוליביד אויר מטהרי סוככים מאווררים
דנאר פלס רונדו ריקי מרפאת מאווררים גלאון
דניה תעמס דולפין פאנס האומה
גלקס קיר תרמו לבית סניטרים כלים דקו-צל. ליגלבע״ח
אגם פולירון. קטן משה אויר. מיזוג תעשיות — שרון

נוי אזעקה מערכות רטהאחפ.בע״מ שטיחים
רגבה תמ״ה דהארט מזגנים

ח לזי ח ה י ח ס ל ז ז ל ו ו ר ז ו ו ז ז ואינטרקום סולכור. ארבל שטיחי אמקור
גילמור א.ג. פלסטיק צנרת קיר ארונות ב אלקטרהישראל

אב-גד זהר
מ ע״ ב וקה אלקטרוניקה ג. ג כתר בע״מ ריבירה תדיראן.

כביסה מגיני

וורטיקלים גלילה וילונות
סולורואידבעי׳מ

מרצפות מצר בע״ח אחקור אוניטרול
זהבי מרצפות מכנו-חרס
׳ חן מרצפות מדגל
רצף מרצפות שגיב
שדות-ים. מרצפות מתכת. מפעלי כור

ופחול סורגים גן תאורת
אלדוובע״ם ארגד

 סורג תריס
דוחיסיל. מים מזככי

תנ״ה

ועץ בנין חמרי ומקלחונים מקלחות
לבטון בחל יעקובי אפקס
גשר גבס מפעלי אורלי מקלחות
גרוס. שלום מקלחונים. אדור

 בכדי לעשות עליך מה
 לתצוגה להתקבל
הבניה? במרכז המתמדת

 גס והבית, הבניה בתחום יצר! אתה אס
 של עשרותדבות בי! להיות יכול אתה

 במרכז חוצריהס את המציעים יצרנים
 זאת. מכירותיהם. מקידום ונהנים הבניה
 ועדת את שתעבור לאחר ר? כמובן,

 הבניה מרכז של המיוחדת המומחים
 פעילותו היקף את המרחיב הישראלי

 קהל מתמיד, יותר היום אליו ומושך
 לקוחות ו 0,000כ- — מגוון קונים

 בכלחודש. פוטנציאליים
 בכתב ולפנות להזדח עליך כך לשם
 הבניה, מרכז מנכ״ל ארן צבי למר

הבניה, במרכז
אביב. רמת—40 האוניברסיטה חד
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