
 

  "ארגנטינה"דגם חדר שינה : רהיטי עין חרוד
 

 פרטי המוצר

  ,שידות לילה ובסיס איכותי למזרן 2חדר שינה בעיצוב מודרני הכולל מיטה זוגית  
  ס"מ )לא כלול( 160/200המיטה מתאימה למזרן בגודל 
  עשוי ממסגרת מתכת חזקה עם רצועות עץ גמישות המאפשרות נוחות ואוורור בסיס המיטה

 המזרן
 2 שידות לילה כוללות זוג מגירות עמוקות הנפתחות בקלות על מסילות מתכת 
 ס"מ 78 ס"מ, גובה 167 ס"מ, רוחב 212 מידות מיטה חיצוניות: אורך 
  :ס"מ 33ס"מ, גובה:  33ס"מ, עומק:  42מידות שידה: אורך 
 גוון: לבן מאט בשילוב אלון 
  שכבות צבע חזק ועמיד על שבבית צפופה, קל מאוד לניקוי עם עמידות גבוהה  5גימור: ציפוי של

 לשריטות
 רהיטי עין חרוד"י ”אחריות: שנה ע" 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 :ניתן להתרשם מחדר השינה בסניפים

 
 בני ברק
 15י ”הלח’ רח :כתובת

 :שעות פעילות
 09:30-20:30חמישי: -ראשון
 09:30-14:00שישי: 

 052-2618807 22:00שבת: מצאת השבת עד 

 

 ירושלים

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

 :שעות פעילות

 10:00-20:00חמישי: -ראשון

 09:30-13:30שישי: 

 22:30שבת: חצי שעה לאחר צאת השבת ועד 

 :052-8511693 טלפון

 
 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₪  30בבניין ללא מעלית בתוספת  3הובלה מעל קומה *
  .מנוף, החיוב יחול על הלקוח ובאחריותו

 
  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  את החברה למותג גדול, ישראלי ובעל שם. חברת ״רהיטי עין חרוד״ הפכו

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

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

 באמצעות
 טכנולוגיות ומיכשור מהמתקדמים בעולם, שימוש בחומרי גלם משובחים

 .הינו נר לרגלינו ללא פשרות


