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זק׳׳ש חימום לסדין
 החורף יש

נוספות. מעלות 5
 לחימום נוספות מעלות 5

במהירות הרגליים

אחד לסדין תארים 3

 בסדיני עולמי חידוש להציג גאיס אנו החורף
יותר מעלות 5 - פלוס״ 5״ שיטת :חימוס

הכפול הבטחון שיטת
 לסדין המקנים חשובים, יתרונות שני שילוב
 התקני .1 בשימוש: ובטחון חיים אורך

 סדיני (כל וקמטים קפלים למניעת קשירה
 .2 כאלה). בהתקנים זק״שמצויידים חימום

 שני בין מודבקת חום מעבירי של עדינה רשת
 מעבירי של תזוזה ומונעת דחוסים בדים

החום.
מיוחד חום מפסק

 מצבים 5ו- דרגות 3 עם חום מפסק רק
 ובחירת המיטה של מהיר חימום מאפשר

 במשך נעימה לשינה אידאלית חום דרגת
הלילה.

 סדין עם חורף מידי שנהנים לקוחות רבבות
 לישון יכולים שהם יודעים זק״ש, חימום

 גאים אנחנו לסמוך. מי על זם1ל יש בשקט...
 בכל מצויירים היו שלנו החימום שסדיני בכך

 לפני רב זמן הדרושים הבטיחות אביזרי
 זאת. חייב הישראלי שהתקן

 בהצלחה עמד זק״ש חימום שסדין פלא לא
 מכון של הבטיחות בבדיקת

הישראלי.
 וההולנדי, הבריטי התקנים מכוני גם

 בדקו הקפדניות, בדרישותיהם הידועים
 באמצעי חסכנו לא הסדין. את ואישרו

 פעולתו את להבטיח כדי הבטיחות
:המלאה הנאתך ואת התקינה

המובחרות, החשמל בחנויות להשיג:
 מרקחת(שיווק בתי שיווק, רשתות שקיים,

 ובמרכז ״אתא״ בחנויות ״אגיס״), ע״י
 ־ תל־אביב ,72 בן־יהודה רחוב :המכירות

 :עובדים לוועדי שיווק ),03(228844 טלפון
)03(282718 טלפון ״שדה״,

 העניק הצרכנים מציבור 8סס/0מ־ יותר
 ״המוצר התארים: את זק״ש לחברת

 ביותר״ הטובה הנבחר״,״הקניה
הנבחר״. ״השם
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- הרגליים באזור החימום גופי לצפיפות לב שימו ▲ * )

 ממצאים לאור זאת עשינו הרגליים. באיזור
 במהירות הרגליים חימום כי שהוכיחו,

 כך הגוף. לכל נעימה חמימות הרגשת מעניק
 רגל מכף ממש שתיהנה לך מובטח שהחורף

 בסדיני זה ובלעדי מהפכני חידוש . ראש.. ועד
 מה את נוספת פעם מוכיח זק״ש חימום
 לסדין מזמן: כבר יודע הלקוח, שאתה,
מתחרים. אין זק״ש חימום

 חשוב שלך הבטחון
מההנאה פחות לא

פרווה תענוג: ...ועוד
 את לראשונה הצגנו שעבר בחורף ,זוכרים
 עשוי חימום -סדין שלסדיניהחימום הלהיט
 לבחור לך מאפשרים אנו והחורף פרווה.

 של עשיר מבחר מתוך לטעמך פרווה סדין
 במיגוון חלקות או משובצות דוגמאות

 נעים הפרווה סדין יודע, שאינו למי צבעים.
 ומעניק הלילה למשך החום על שומר למגע,

במיטה. פינוק הרגשת

בקרה נורית
 סדין רק פועל. שהסדין בשעה רק נדלקת
 עצמם את שהוכיחו בטחון אמצעי עם חימום

 חמימים, חורף לילות לך להבטיח יכול
 זכור רבות. שנים במשך ובטוחים נעימים

חימום! סדין קונה שאתה לפני זאת

 ־ אחריות שנות שלוש
הון ששווה בטחון

 שנה 20מ- יותר חימום סדיני שמייצר מי רק
 3ל- אחריות לך לתת לעצמו להרשות יכול

 נוספת הוכחה זוהי מלא. בבטחון שנים
 3 ללקוח. נוסף ובטחון הסדין של לאיכותו

 רבות, לשנים •ושירות אחריות שנות
 עם ויש כתובת לך יש - לשירות וכשתזדקק

מהיום לא אותנו מכיר הרי אתה לדבר. מי

 הסדין את שמאחסנים לפני החורף, ובסוף
..גם. אפשר הבא, החורף לקראת

 כביסה במכונת לכבס
י מלא בבטחון

 :שלך הנוחות על גם חשבנו כן,
 זק״ש חימום סדיני

 הם פרווה העשויים
 • לכבסם שניתן היחידים
 הישג כביסה. במכונת

 פרי הוא זה בלעדי
 המתקדמת הטכנולוגיה

זק״ש על־ידי שפותחה
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