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היטב. אותו
 לך וקשה במקלחת עומד אתה

 באו האלה החמים המים כל להאמין.
 המערכת הגג? על הזה הדבר מו

אותה? רואים שבקושי הזאת

 מערכת הינה אמקור סולון נכון.
 שני מהפכנית.במקום חמום

 יותר יעיל אחד. קולטימ-קולט
רגילים קולטים משני

 קונצרן רק אמקוה כן. והיצרן?
 מסוגל כאמקור ומתקדם ענק

כזו. מהפכה לחולל
 סולטאמקור־ מערכת
 כמעט, אותה רואים

 היטב- אותה מרגישים אבל
השנה. כל

אנזקור- סולון
מהפכנית. מים חמום מערכת

*ק
מפיצים

מורשים. וסוחרים

 הסלקטיבי-הסולריון לצפוי הודות
הנחושת. לצינורות והודות

 בחומר היטב מבודדת המערכת
 המעולה-פוליאוריטן הבידוד

 הטוב הבידוד חומר יצוק.
 גסבתעשית המשמש בעולם,

 אמאיל- מצופה הדוד המקררים.
ונקיים. זכים מים נותן
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