
 במיטה. חדש תענוג
 פרווה, עשוי חימום סדין

 החימום. בסדיני האחרונה המילה
 למגע נעים הפרווה ציפוי

הלילה. משך החום על ושומר

 בררנית שאני יודע מקרוב אותי שמכיר ״מי
 יכולה גם אני טעם: של ענין רק לא זה גדולה.

 ביותר. הטוב את לבחור לעצמי להרשות
 האחרון בחורף שגיליתי הטובים הדברים אחד
 סדין היה לא זה אם זק׳׳ש. חימום סדין הוא

 למיטה מגיע היה לא טוב־הוא הכי החימום
 מה ״בשביל לעצמם שחושבים אלה ולכל שלי.
 לומר יכולה אני — חימום״? סדין צריכה היא
 סדין על לישון ניסה שלא מי אחד: דבר

 במיטה... תענוג זה מה יודע בחורף־לא חימום
 מדברת.״ אני מה על יודעת ואני

כזה: תענוג לעצמך להרשות יכולה את גם
— ללילה אגורות 10-25 רק לך יעלה הוא

 סדין של החשמל צריכת כי
אפסית. היא זק״ש חימום

 לוותר יכולה את מזה: יותר
 אחר חימום כל על

 ובמחירי — בחדר־השינה
 השימוש גדול. חיסכון זהו כיום החשמל

 אותר פורשת את :ובטוח פשוט חימום בסדין
 ומידי — החורף בתחילת בלבד אחת פעם

במיטה. נעימה מחמימות תהני לילה
 בתים ואלפי באירופה בתים שמליוני הסיבה זו

 כשיטה החימום סדין את אימצו בישראל
בחורף. השינה חדר לחימום אידיאלית

ם לסדין מו  זק״ש חי
ת יש תרונו לאחרים שאין י

 דרגות. 3 עם חום וסת ■
 חום דרגות 3ו־ מצבים 5 בעל חום וסת רק

 לשינה אידאלית חום דרגת קביעת מאפשר
 של מהיר וחימום הלילה במשך נעימה

המיטה.
סה ניתן ■ ת לכבי סה במכונ  כבי

אחריות. שנות 3 ■ ).40ס עדינה (כביסה
 הסדין הכפול: הבטחון בשיטת מיוצר ■

 ע״י קפלים, המונעת בצורה למזרון נצמד
ם. קשירה התקני חדי  מעבירי של עדינה רשת מיו

ם בדים שני בין מודבקת חום סי חו ד
ה אפשרות ומונעת ם. מעביר של תזוז החו

 התקנים מכון של הקפדניות בדרישות עמד ■
 מכון בבדיקת עמדה המוצר דוגמת הבריטי.
).41806־231 הישראלי(אישור התקנים

 — בשימוש לביטחון נוסף שיכלול ועתה ■
פועל. שהסדין בשעה נדלקת ביקורת נורית

ם סדין מו  הניתן היחידי זק״ש: חי
ת לכביסה מכונ ה ב ס  עם כבי

ת, שנות 3  בשיטת והמיוצר אחריו
הכפול. הביטחון
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