
 האוויר את שהוציאו העובדות
האחרים: האופניים לכל

 1981ביותר הטובה .ראלי-הקניה 1
 פראנס׳׳ דה ב״טור המנצחים .ראלי-האופניים2

בעולם ביותר הנמכרים .ראלי-האופניים3
 יצרנים של זולים אופניים יבואני

 השם את להזכיר מרבים חובבים
 הפרסומת במודעות ״ראלי״

 ש״ראלי״ היטב יודעים הם שלהם.
 ולאמינות לאיכות דבר שם הוא

 ״ראלי״ ושאופני כולו, בעולם
 הנדסי ידע על-פי מתוכננות
 מסורת מיטב לפי מתקדם,

 אך ומיוצרים הבריטית, האיכות
 ביותר, המעולים מהחומרים ורק

 ביותר חמורות איכות ביקורות תוך
 באמצעות מנסים אלה יבואנים

 כי אותך לשכנע זולים תעלולים
ראלי. אופני על רכוב ;80 פרנס דה טור אלוף זוטמלק, 3יומהמזרח ירודה באיכות אופניים

 יכולים מאירופה אפילו או הרחוק
 ״ראלי״. של לאיכות להתקרב

 האמת. את יודע הרי אתה אבל
 הרי - להוכחות זקוק אתה ואם

 בתואר שוב זכו ראלי לפניך: הן
 אופני .1981 ביותר הטובה הקנייה

 במירוץ הראשון במקום זכו ראלי
 דה ה״טור המפרך האופניים

 ראלי נשארו וכתמיד פראנס״
 בעולם. ביותר הנמכרים האופניים

 זול חיקוי בקניית תסתכן אל
 בהישג כשהמקור מוצלח, ובלתי

ידך.
״ראלי״; לעצמך קנה

וילדים. נשים לגברים, דגמים 15
בריטניה תוצרת פאר

׳ בע״מ חברה בוקשטין י. ״טכניקה״ לישראל: בלעדי סוכן
.251789 טל. תל־אביב, ,112-110 פתח־תקוה דרך ״ראלי״, לאופני התצוגה אולמי - מצמן מ. הארץ: לכל ומכירה הפצה

שות: בחנויות גם להשיג המור
6 .141 יפו רח׳ האופניים״, ״מרכז סאיאס, ש. 5 חיפה • 126 בן־יהודה שלסרף, ; 111 ררךשלמה גרובר, ; 4 המכבי יהודה רח׳ ״אריה״, אופניים :תל־אביב
 •1.132 וייצמן רח׳ האופניים״, ״מרכז : כפר-סבא $ .67 סוקולוב רח׳ עזרא, רונקו :חולון • .42 הנשיא רח׳ שלום, פלדמן :חדרה ס .50 יפו לוי, ציון :ירושלים
ה: ה: • .63 הרצל רח׳ וולפוביץ, נהרי תני • .42 הרצל רח׳ ״בסידן״, נ  # .61 מסחרי מרכז ספורט, רן :קרית־גת • .5 דב־הוז מזרחי, האופניים״ ״מרכז עפולה: ,

ת: • .25 רוטשילד רח׳ רוזנבוים, ראשון־לציון: בו חו ם: • .192 הרצל משולמי, חף׳ ״אופני ;138 הרצל יצחק, פריצל ״הדרום״ ר תיי מ  השרון דרו לינוי; אופני ר
 קורשידי ; 3 השוק רח׳ אלי, שרון :רעננה • 85 סוקולוב רח׳ ספורט, סופר ; 37 סוקולוב רח׳ ״כל־נוע״, :רמת־השרון • .35 השרון דרך השרון, חוד אופני ; 24

.8 שטמפר שמואל, ציצמן : פתח־תקוה • .87 אחוזה אליהו,

ם10 2285 הזה העול
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