
 בררנית שאני יודע מקרוב אותי שמכיר ״מי
 גם אני טעם: של עוין רק לא זה גדולה.
 הטוב את לבחור לעצמי להרשות יכולה
ביותר.

 בחורף שגיליתי הטובים הדברים אחד
 לא זה אם זק״ש. חימום סדין הוא האחרון

 היה לא טוב-הוא הכי החימום סדין היה
 שחושבים אלה ולכל שלי. למיטה מגיע

 סדין צריכה היא מה ״בשביל לעצמם
 אחד: דבר לומר יכולה חימום״-אני

 בחורף- חימום סדין על לישון ניסה שלא מי
 יודעת במיטה...ואני תענוג זה מה יודע לא
מדברת״. אני מה על

 כזה: תענוג לעצמך להרשות יכולה את גם
 צריכת כיללילה- אג׳ 10כ־ רק לך יעלה הוא

 זק״ש חימום סדין של החשמל
 את מזה: יותר אפסית. היא

 חימום כל על לוותר יכולה
 בחדההשינה-ובמחירי אחר

גדול. חסכון זהו כיום החשמל
ובטוח: פשוט חימום בסדין השימוש

 בלבד אחת פעם אותו פורשת את
החורף- בתחילת

במיטה. נעימה מחמימות תהני לילה ומידי

 ואלפי באירופה בתים שמליוני הסיבה זו
 החימום סדין את אימצו בישראל בתים

 חדר־השינה לחימום אידיאלית כשיטה
בחורף.

זק״ש של היתרונות
 בצורה למזרון מסביב נצמד הסדין ■

 בטחון לו מקנה זה יתרון קפלים. המונעת
חיים. ואורך בשימוש

 לבחור מאפשר מצבים 3 עם זרם מפסק ■
המתאימה. החום דרגת את

).441־331־231 לכביסה(דגמים ניתן ■
אחריות. שנות 3 ■
 התקנים מכון של הקפדניות בדרישות עמד י

 מכון בבדיקות עמדה המוצר דוגמת הבריטי.
).41806־231 מס׳ הישראלי(אישור התקנים

הכפול הבטחון שיטת
 בין מודבקת חום מעבירי של עדינה רשת
 כל מונעת זו שיטה דחוסים. בדים שני

 החום. מעבירי של תזוזה אפשרות
 עם למזרון החימום סדין את לקשור ניתן

 מקנה זה יתרון מיוחדים. קשירה התקני
בשימוש. ובטחון חיים אורך לסדין

56008 וק״ש

 זק״ש: חימום סדין
 לכביסה הניתן היחידי

אחריות. שנות 3 עם

 שאוהביו לאנשי
ק"ש1 חימום □דין במיטה. ליהנות
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