
 י ע־ באירופה מיוצר
 מוניטין רבת חברה

 3.000מ־ יותר המייצרת
ביום. מקררים

 ע״י מיוצר פרזידנט״ ״קריסטל
 המייצרת הצרפתית החברה

 הכביסה מכונות את
 ״קריסטל״. המפורסמות

 מדי מיוצרים מקררים 750,000
 בולו, בעולם ונמכרים שנה

עצמו. בעד המדבר מספר

 ומרשים אלגנטי עיצוב
מרהיבים. בצבעים

 פרזידנט״ ״קריסטל את השוו
 ותבחינו אחרים מקררים עם

 עדין עיצוב מיד. בהבדל
 ומושלם. קפדני וגימור

 צהוב, לבן, בצבעי לבחירתכם
וחום. ירוק

 פנימי סידור
ונוח. פונקציונלי

 בנפח הוא במקרר האחסון תא
 ניתנים המדפים ליטר. 350

 עפ״י ולהתאמה להזזה
 תא — לנוחותכם הצורך.

לחמאה. ממוזג

יותר־ קר ההקפאה תא
—220 0 עד
 ליטר, 90 בנפח ההקפאה תא

 של לטמפרטורה מגיע
 -1800 לעומת -,2200

 זה יתרון אחרים. במקררים
 המזון איכות את מבטיח

וטעמו. המוקפא

 מהירה עמוקה הקפאה
טרי. מזון של

 הוא קורי׳ ״סופר מערכת
 ובלעדי מיוחד שבלול

 ע״י פרזידנט״. ב״קריסטל
 להגיע ניתן כפתור הפעלת

 נמוכה הקפאה לטמפרטורת
 מאפשר זה יתרון ביותר.
 טרי או מבושל מזון שימור

יותר. ארוכה לתרופה

בלבד

44*

 המקפיא הפשרת
בשנה. פעם רק

 החדשה הקירור שיטת
 מונעת פרזידנט״ ב״קריסטל
 להפשיר ניתן קרח. הצטברות

 בשנה. פעם רק המקפיא את
 ביותר קלה ההפשרה פעולת
המים. ניקוז למערכת הודות

7ח0וק041- מערכת
 מערבת פרזידנט״ ב״קריסטל

 2 הכוללת מיוחדת קירור
 ומאוורר, (מצננים) מעבים
 בלבד אחד מעבה לעומת

 המערבת אחרים. במקררים
 לאיזורים במיוחד פותחה
 להגיע במטרה חמים,

 תוך נמוכה לטמפרטורה
באנרגיה. מירבי חסכון

מהירה. אספקה
 פרזידנט״ ״קריסטל בקנותכם
 לביתכם אספקתו מובטחת

שבועיים. תוך

 ״קריסטל״ שירות
שעות. 48 תוך

 הזריז הוא ״קריסטל״ שירות
 טכנאי ביקור ביותר. והאמין

 טיפול מבטיח שעות 48 תוך
 רצונכם לשביעות בעיה בבל

 השירות מחירי המלאה.
 מהנמוכים הם והחלפים

בשוק. ביותר

 בואו מחליטים, שאתם לפני
 ״קריסטל עם להשוות

פרזידנט״.
 סיבות 9 לפחות לבם יהיו

אותו! להעדיף טובות

ל ט ס י ר  פרזידנט״ ק
תוורזתי. במחיר בינלאזמי מקרר

ץקנ>8־ו41- זק1£51זא£ט
 הבינלאומי המקרר
 נקודות 9כ־ העולה

בישראל אחרים מקררים על
ל״י !32,704 ועולה

ת: בחנויות !שיג בי טוקיו סלון 40 גאולה — אירופה סלון 113.אלנבי — אלנבי סלון תל־אביב 29 שטראוס — לוסטיג 115 יפו — יחזקאל שיר 23 שמאי — ליאור ירושלים המובחרו 29 ירושלים שד׳ ■לבל 66/53 אלנ
מונדיאל 68 הרצל — גרינוולד 122 אלנבי — סופר התקוה) (שב־ 29 אצ״ל — ברוך יו שמל טרקלין חיפה 9 פ״ת דרך — . 11 ביאליק — אריה סלון 2 הבנקים — הבנקים סלון 6 הרצל — המרכזי ההרר 25 הנביאים — ח
שדוד מסחרי מרכז — שפירא אופקים הארץ: כל 2 כטוב — אריה מו סלון הרצל רחוב — רוזנהק אשקלון 31 רוגוזץ — ררום סוכנויות א שבע. ר בני־ברק 114 החלוץ — צמרת באר־ 12 ירושלים — לוסטיג 41 עקיבא — סף1י מאי

אל הרברט — שוורצר חדרה המייסדים — קליינפלץ יעקב זכרון 53 סוקולוב — טי.וי. רדיו הרצליה מסחרי מרכז — בכר דימונה מסחרי מרכז — שטיינברג שמש בית 33 בלפור — ליפשיץ בת־ים המרכז) זלון 68 סמו
 ו4 בנימין שד־ — צמרת נתניה 67 הרצל אגד, תחנת — ח.ב.ב. נהריה 68־66 הרצל — פאוזי לוד 47 גלויות קיבוץ — בן־סניור סבן יהוד והפרחים הגליל — קובי טבריה 42 שנקר — ערוסי 77 סוקולוב — סבוי סלון ולון
שר פינת עפולה 17 בן־עמי — כרמלי 27 בן־עמי — סט עכו 13 בנימין שד׳ — ושר צפת 10 עוזר חיים — אורון פתח־תקוה 99 ז־בוטינסקי — דרור סלון פרדס־כץ 5 ירושלים — האו
אור קרית־חיים 15 ירושלים שד־ — נפתלברג קרית־ים שביט מרכז — חצרוני קרית־אתא מסחרי מרכז — המרכז סלון גת יית שה — לי  מסחרי מרכז — פרס קרית־שמונה 12 השופטים — טי.וי פלג קרית־מוצקין 77 שרת מ

שילד — ברנפלד אשון־לציזן  , סנסור רמת־גן 63 הרצל אוניברסל א. רמלה ו7ו הרצל — אלקטרוסנטר רחובות 22 רוטשילד — תומר סלון 41 רוט
ת כל •־שקם״ חנויו

כז חדד 40 ירושלים — ׳זנברג ר מ ס- מו  רסקו ע
 מסחרי מרכז — פרס קרית־שמונה

70 סוקולוב — סנסור רמת־השרון ירושלים שד־ — שלה 91 ז־בוטינסקי


