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? האורחים בין

מתוצרת מידי סלסה
 גדולות. למשפחות מתאים אלחלד, מפלדת

הדחה, תוכניות 3 ממטרות 2 מגשים, 2
 השיש על להעמדה ניתן

 ס״מ 53 (שעומקו
 סידורי ללא לפחות),

מיוחדים, אינסטלציה
 בשיטת בארון או
 38.קבזלת8וט1ר או

וקערות, צלחות
בהתאם וסכו״ם כוסות 24

 אמיתית חגיגה להיות יכולים האלה החגים
 בלי הכיור, ליד שעות לטרוח בלי עבורך.

 הארוחה שלאחר השיחה את להחמיץ
 ומריבות. ויכוחים ובלי

 פאר המעולה הכלים מדיח ״טלסה״
 את במקומך יעשה שבדיה תוצרת

דגמים 3 לבחירתך המלוכלכת. העבודה

״פוינסס״ מיני סלסה
 הקומפקטי המדיח אלחלד, מפלדת

 השיש על להעמדה ניתן בעולם. הטוב
 ס״מ 40 (שעומקו
 ללא לפחות),

 אינסטלציה סידורי
 בארון או מיוחדים,

.8ד_ווט או בשיטת
 צלחות 24 קיבולת
 כוסות 11,וקערות
בהתאם. וסכו״ם
 וחשמל מים צריכת

מינימלית.

 ומחבתות. סירים גם בו להדיח ניתן
 מינימלית. וחשמל מים צריכת
 מהודר. עיצוב במיוחד, שקטה פעולה
 צהוב, לבן, חום, קרם, צבעים: 7-ב להשיג
ירוק,מוקה. אדום,

מתוצרת מקסי סלסה
 צלחות 57 מעל קיבולת חלד, אל מפלדת

וקערות,
 כוסות 25

בהתאם, וסכו״ם
 תוכניות 4

הדחה,
 ייבוש, תוכניות 2

להשיג
 קרם, צבעים: 6ב-

 צהוב, לבן, חום,
 המדיח ירוק. אדום,
 והחסכוני השקט
בעולם. זה בגודל

 הסוכנים אצלאחד היום עוד הזמיני
 טלסה במשרדי ישירות או המורשים

רמת-גן, ,135 ביאליק אינטרנשיונל,
03-7518249 טל.

הארץ. ברחבי סניפים סו ב בע״מ סלסה שלנו, הבת חברת ע״׳ ניתן השירות בלעדי:

. ה ס ל ח ט י ד מ . ה ח י ל צ מ ה
 ,20 באייר ה׳ המדינה, ככר אליאס, .03-234368 ,53 ארלוזורוב איתן, רדיו .03-2856ו4 ,24 יהודה בן ו, מס' סלון .03-621924 ,106 אלנבי אלרד, .03-290279 סנטר, דיזנגוף הוגן, שיווק אביב: תל

 גן: רמת ;02-632459 ,02-668865 ו,7הרצוג המומחים, ירושלים: ;04-533332 אליעזר, קרית מאירהוף, ככר אורון, רדיו חיפה: ;03-418690 ,43ברודצקי אלקטרוניקס, אלעזר דמת-אביב: ;03-269749
 קרן ככר חקיה, מזנד: תל ;03-947558 ,12 ביאליק בן־זיקרי, סלון דאשל״צ: ;03-323340 ,16 וייצמן מיכאל, סלון גבעתיים: ;03-742052 ,28 ירושלים שדי החדש, הגל .03-731463,36 ביאליק טלסטאר,

 ,109 אחוזה אפי, סלון רעננה: ;052-33055,76 וייצמן חשמל, רשת סבא: כפר ;057-33001 ו, 14 החלוץ צמרת, סלון שבע: באר ;03-356034 מסחרי, מרכז און, אלקטרו קראון: ;052-61306 ו, היסוד
 ים: בת ;03-855918 ,82 סוקולוב בע״מ, חולון סלון חולין: ;03-825608 ,29 ירושלים שדי אליהו, לבל ינא: ;03-913940 ,10 עוזר חיים אורון, רדיו .03-914898 ,8 איכילוב פז, כביס תקוה: פתח ;052-20945

 בנין הגליל, שרות טבריה: ;053-38408 ,15 בנימין שד' פרופסורסקי, נתניה: ;052-543304 ,77 בן־גוריון רדיו-קול, ;052-541245 ,32 סוקולוב קפלן, א. הרצליה: ;03-585888 ,34רוטשילד משי, סלון
 ;08-450630 ,187 הרצל אלקטריק, סלון רחובות: ;08-473292 ,25 וייצמן פינקלשטיין, ציונה: נס ;063-22082 ,71 הנשיא קור, גל חדרה: ;065-23256 ,30 מנחם טל, שרות עפולה: ;067-91988 ,3 ח.מ.א.

.04-931173 ו, גוריו! בן ככר טבעון, אלקטרו טבעון: ;052-39162 שומרון, .נ.ד מלצר, קדומים: ;051-23296 ,27 העבודה סעדון, סלון אשקלון: ;03-782584 ,41 עקיבא רבי מאיר, סלון ברק: בני


