
 

  "פזית" פינת אוכל דגם: רהיטי עין חרוד
 

 פרטי מוצר:

 פינת אוכל מעץ מלא בעיצוב צעיר ומודרני 
 פלטת השולחן עשויה מעץ בוצר מלא, עמיד, חזק לאורך שנים רבות  
 )פינות הפלטה מעוגלות )מצויין עבור משפחות עם ילדים 
 הפלטה מצופה בלכה חזקה וקלה לניקוי 
 רגליים מעוגלות עם מרווח גדול המאפשר ישיבה בנוחות מקסימלית 
 גוון: שילוב של צבע קרם עם גוון עץ אלון טבעי 
  ס"מ 75גובה  ס"מ, 90ס"מ, רוחב  150מידות: אורך 

  

 פזיתכיסאות  4

 כסא המשלב עיצוב, נוחות ופרקטיות 
 כיסא עשוי מעץ מלא 
  חוזקו ויציבותו לאורך שנים רבותבין רגלי הכסא ישנם חיזוקים )קושרות( השומרים על 
 ישנן גומיות ברגלי הכיסאות למניעת חיכוך או רעש 
  ס"מ 47ס"מ, עומק  48ס"מ, רוחב מושב  88מידות: גובה 
 קל מאוד לניקוי 
 גוון: שילוב של צבע קרם עם גוון עץ אלון טבעי 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 מחיר הובלה והרכבה : כלול בעסקה. 
הובלות מעבר לקו ירוק, ולאזורים מרוחקים: זמן האספקה ותוספת  מקרית שמונה עד אזור באר שבע.*

 .המוביליםתשלום עבור ההובלה יעשו ישירות מול 
במקרה של צורך בהזמנת שירותי .לכל קומה₪  30מעלית בתוספת בבניין ללא  3הובלה מעל קומה *

  .מנוף, החיוב יחול על הלקוח ובאחריותו

 **052-2618807כיסאות, ניתן להשלים כיסאות בטלפון  4**פינת האוכל מגיעה עם 

  ו ניתן ליצור קשר לבירוריםSMS:052-2618807 בטלפון 
 
 

 ״רהיטי עין חרוד״

 בקיבוץ עין חרוד מאוחד, בארץ ישראל היפה והעובדת של שנות 1921בשנת 
 ,. הסיפור ממשיך ברכישתה של החברה ע״י משפחת ויסמן הירושלמית20 –ה

 . משפחת ויסמן לצד נסיונה העשיר של1932שפעילה בתחום הריהוט מאז 
במשך  עין חרוד״ הפכו את החברה למותג גדול, ישראלי ובעל שם.חברת ״רהיטי 

 החלועוד, עשרות שנים, אנחנו ברהיטי עין חרוד מתמחים בעיצוב חדרי ילדים 
 משלב התכנון, הביצוע ועד הרהיט המוגמר. אנו מעצבים ריהוט צעיר, מעודכן

 לפרטים ומגוון המותאם לצרכי הלקוח תוך שמירה על איכות וגימור מוקפדים עד
הקפדה על סטנדרטים גבוהים בכל הנוגע לעיצוב רהיטים .הקטנים ביותר

 באמצעות
 טכנולוגיות ומיכשור מהמתקדמים בעולם, שימוש בחומרי גלם משובחים

 .הינו נר לרגלינו ללא פשרות


