
 

  "אלון"דגם  3+2סלון : רהיטי עין חרוד
 

  פרטי המוצר

 תמושבית או סט הכולל דו+תל-מושבית, תלת-ספה דו 
 ןצדדיות, ניתן להסיר את הכיסויים בקלות בעזרת רוכס-כריות הגב נשלפות, דו 
 תכריות המושב קבועו 
 תהמושבים עשויים מספוג על משטח קפיצים כדי לשמור על גמישות ונוחו 
 יבד בגוון אפור, נעים למגע, סינתטי וקל לניקו 
 תרכות הספוג: בינוני 
 מ”ס 18חלד כסופה בגובה -רגלי הסלון מעוגלות, עשויות ממתכת אל 
  גובה הרגליים מאפשר ניקוי קל ונוח בעזרת מטאטא או בעזרת רובוט שיכול להיכנס ולצאת

 המתחת לספ
  :מ”ס 85עומק  מ,”ס 86מ, גובה ”ס 235אורך הספה התלת מושבית 
 מס 85מ, עומק ”ס 86מ, גובה ”ס 170מושבית: -אורך הספה הדו 
  רהיטי עין חרוד "אחריות: שנה אחריות על ידי " 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

  כלול בעסקה.מחיר הובלה והרכבה : 
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₪  30בבניין ללא מעלית בתוספת  3הובלה מעל קומה *

  .מנוף, החיוב יחול על הלקוח ובאחריותו

 

  ו ניתן ליצור קשר לבירוריםSMS:052-2618807 בטלפון 
 
 

 :שמרת הזורעבסניפים הבאים של  ניתן להתרשם מהמוצר

 

 קבני בר -רמת גן

  15י ”הלח’ כתובת: רח

   :שעות פעילות

   09:30-20:30חמישי: -ראשון

   09:30-14:00שישי: 

   22:00שבת: מצאת השבת עד 

   052-2618807טלפון: 

  

  סניף ירושלים

  :שעות פעילות

  10:00-20:00חמישי: -ראשון

  09:30-13:30שישי: 

  22:30שבת: חצי שעה לאחר צאת השבת ועד 

  ., תלפיות120קומה שלישית , רחוב דרך בית לחם  -בית ויסמן  :כתובת

 052-8511693 :טלפון

  

 ״רהיטי עין חרוד״ 

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

 ל. משפחת ויסמן לצד נסיונה העשיר ש1932שפעילה בתחום הריהוט מאז 
במשך  תג גדול, ישראלי ובעל שם.חברת ״רהיטי עין חרוד״ הפכו את החברה למו

 להחועוד, עשרות שנים, אנחנו ברהיטי עין חרוד מתמחים בעיצוב חדרי ילדים 
 ןמשלב התכנון, הביצוע ועד הרהיט המוגמר. אנו מעצבים ריהוט צעיר, מעודכ

 םומגוון המותאם לצרכי הלקוח תוך שמירה על איכות וגימור מוקפדים עד לפרטי
רטים גבוהים בכל הנוגע לעיצוב רהיטים הקפדה על סטנד.הקטנים ביותר

 תבאמצעו
 םטכנולוגיות ומיכשור מהמתקדמים בעולם, שימוש בחומרי גלם משובחי

 .הינו נר לרגלינו ללא פשרות


