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אבן גבירול  96-תל אביב
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02-9910615
02-6223414
02-5023335
02-6254256
02-6252935
02-6253615

ראשל"צ
ראשל"צ
ראשל"צ
ראשל"צ
ראשל"צ

מילר קניון הזהב
סילביה תכשיטנים
תכשיטי הנסיכה
גוד טיים
רלה
מילר קניון הזהב
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הבורסה לשעונים גרנד חיפה-גרנד קניון
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לה בולבארד  -רויאל
גארדן

08-6337002

ביג אילת

08-9199899
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