
 עיצוב בעל ונייד קל מאוורר
 המתאים שנהב, בגוון אלגנטי
 חדרי משרדים, סלון, שינה, לחדרי
 נעשה המאוורר תיכנון וכוי. עבודה

ת על דגש עם  אין ולכן בטיחו
 בסביבה. כשהילדים גם לחשוש
 במקום זכה אמקור מאוורר
ת הראשון המוצר. עיצוב בתחרו

 פילטר עם הקפה שופת
 כוסות. 14ל־ המיועד הזהב

 זקוק אינו הפילטר
 צורך ואין להחלפה
 המכשיר ניר. בשקיות

 נח מצויינת, איכות בעל
 וקומפקטי.

 נהדר. יוצא הקפה
 זסופסזק, 5ו10* מתוצרת
ארה״ב.

 טחינה, חיתוך, הפעולות: כל בעל
 הקצפה לישה, ערבול, סחיטה,
 עשויים העזר חלקי וקיצוץ.

 חלידים ובלתי מיוחדים מחומרים
 הבישול מלאכת את ההופכים

שחק והאפיה  קל למ
 וקל בהפעלה קל ונעים.

 ובהחזקה. בניקוי נם
 מושלם עיצובו

 סגנון בכל ומשתלב
מטבח.

^ 8 * 8 0

מקוו תנור א של צנס מ  ה
 משולשת: פעולה בעל

 תא למצנם קולה. צולה, אופה,
שטחי שני עם ענקי אפיה  אפיה מ

 בשיטת בתנור הקליה רחבים.
 החום. על להשגחה - 3010ס1חסז1ס

 בהגיעו בעצמו כבה המצנם תנור
 ונדלק הדרושה לטמפרטורה

שטחי הצורך. בעת שוב  האפיה מ
 לפירוק. ניתנים - והמגשים
 ובעיצוב. ביופי שלמותברכותארה״ב. זסזססזק, 5110* מתוצרת

 גם מגיע להפעלה, ונוח קל
 בבית. החבויות לפינות
 לאיכסון. נוח נוספת: מעלה

ואט. 850 יניקה כח

^ סוגי 2 לבחירתך ^ ^ ^ ר נ י צ ה ג  מ
 נייד) הרגיל(חשמלי המגהץ
 זסוססזק 3118* מתוצרת האדים ומגהץ

 מיוחדת. אזהרה נורית אדה״ב,עם
 לגיהוץ נוחה ידית למגהץ

ם והוא הבדים. סוגי לכל מתאי

 לקלית מצנם לבחירתך
 לחם. פרוסות 4ר לחם פרוסות 2

ת הכנה. ומהיר לשימוש נח תוספ  ב
 המאפשר פירורים לאיסוף מנש
החדשהוקל. מהיר ניקוי

*
אחג!ור

 החדשה לשנה ברכות שבע
שבעת אחד כל  המוצרים מ

 לשנה באמקור לך שמציעים
 וינעים לביתך ברכה יביא החדשה

 ההזדמנות זוהי בו. השהות את לך
 אלה מוצרים לרכוש שלך

שלומים  במיוחד. נוחים בת
 ואצל אמפא בחנויות להשיג

מורשים. סוחרים
יקר צרכן

ת להמנע כדי עו ט  רק הכנס מ
ת הנושאות לחנויות שלט א  ה
אמקור.

ר יעקבטון וימי־ מי ט


