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 כרגע נמצאת שאינך משוכנעים אנו לך. שלום
במטבח.

 ו נכון בו. להמצא כך כל אוהבת אינך בכלל,
! לא למה בעצם

 האוהבות רבות נשים מכירים דווקא אנחנו
 שלהן• במטבח להמצא ונהנות

 !״דגש״ מטבח יש האלו הנשים למרבית
 לעבור בוודאי עומדת את בו המקום כאן (רגע.

 המתיני אנא בעיתון. מעניין מאמר לאיזה
 תודה.) דקות. כמה עוד לנו והקדישי
 על כל קודם הדגש הושם ״דגש״ במטבחי
 גם ואולי משוחררת אשה היותך כל עם נוחותך•

 לך קשה הפרנסה, מעול בחלק ונושאת עובדת
 (אם הארוחות את להכין הצורך מן להמלט

 המטבח בעבודות חלקו את הוא גם תורם בעלך
 שיהיה כבר. או כבר אם אז אליו). גם מכוון זה

 מאשר משחק יותר שיהיה נוח. שיהיה נעים.
 את שתרהטי סיבה שום אין ועבודה. טרחה

 משפחתך עבור מקסים בריהוט הסלון חדר
 המטבח. את ותזניחי ואורחיך
 הפשוטה גם היא ביותר המוצלחת הנוסחה

!יפה נוחות הרבה הרבה הרבה ;ביותר ! ! 
 פונקציונאלי• מתכנון מורכבת זאת יפה נוחות

 להפליא מעוצבים המטבח ארונות המטבח. של
 נקיים אחסון ומשטחי גדול אחסון נפח עם

 פריט כל כמעט מעולה. בפורמאיקה מצופים
 עבורו ותוכנן בחשבון נלקח במטבח אפשרי
 והן טלסקופיות כולן המגירות משלו• מקום

 אצבע. במגע ונסגרות וברכות בקלות נשלפות
 ולהגדיל צירו על להסתובב יכול הפינתי החלק

 מיקום לתכנן ניתן האחסון. נפח את בכך
 מתקן החשמליים. המכשירים לכל אינטגרלי

 זמן הרבה חוסך הרחוצים לכלים מיוחד
 הם גם מתוכננים העבודה משטחי ועבודה.
תוכלי השיש משטחי את לצרכייך. בהתאם
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 את וכן לך הרצויים גוון או צבע בכל לבחור
והחרסינה• הכיורים וסוג צבע

 שינויים וביצוע תכנון גם כולל שלנו השרות
 לא מה ובעצם החשמל בנקודות בצנרת, במבנה,

 חרסי־ חשטלאים לשרברבים, תזדקקי שלא כדי
ואחרים. נצ׳יקים
 סיבית) (ללא סנדביץ עשויים המטבח ארונות
 לקבל תוכלי הדלתות ואת פורמאיקה מצופה

 חלק בעיבוד לך, הרצוי בגוון אלון מעץ גם
דוגמא. עם או
 ״דגש״ במפעלנו מיוצרים שלנו המטבחים כל

 ובתהליכי מעולים מקצוע אנשי ע״י בחולון,
 בינלאומית, ברמה היא האיכות משוכללים. ייצור

 איכות ביקורת עובר מטבח וכל מושלם התגמיר
הרכבתו. לפני קפדנית

 זז״ והמחיר — ״טוב ;בודאי שואלת את עכשיו
 המחירים. את כאן לפרט יכולים שאיננו כמובן
 מטבח כל אך מודולאריות, הן היחידות אמנם

 העצמי, שהייצור ברור בכלל מיוחדת. יצירה הינו
 המקצוע אנשי כל וריכוז המשוכלל המיכון
 נוחים למחירים להגיע לנו מאפשרים אצלנו
 בהסדר עמך לדון מוכנים גם נהיה עבורך. ביותר

 עליך. להקשות לא ונשתדל תשלומים
 אנו אך עצמי, בפרסום מרבים איננו אמנם

 מידידותיך• לפחות עלינו, ששמעת מקווים
 בשקט, טובה, לעבודה כי פנים, כל על מתברר,

 לשיפורים מתמדת חתירה עם בקפדנות ביעילות,
 נמוכה מחירים רמת על שמירה תוך וחידושים

 טובות. תוצאות ויש יש יחסית
 התברר לאחרונה שערכנו השוואתית בבדיקה

 ייצרני עם נמנים אנו כי להפתעתנו), (לא לנו
 בישראל. ביותר הגדולים המטבחים וספקי
 לקוחותינו. של כולו הכבוד
 לבך. תשומת על לך תודה
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