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 וכתנורי בכירי והאפיה הבישולבטחו!
 בל לחלוטין. בטוחים ״אמישראגז״

 מצויד ״אמישדאגז" של גאז גליל
 שהגליל במקרה שאפילו כף בדי עד יעיל בטחון כשסתום

 השסתום — התפוצצות נגרמת לא שריפה כתוך נמצא
נוסך. נזק ללא נשרף וזה באיטיות הגאז את משחרר

 מהם שארבעה זבולון, כעמק ״אמישראגז״ של הענק מיבלי עשרתמלא
 אלף לשלושים נרחב מלאי חירום שעת ככל מבטיחים למעלה, נראים
 קרוב מחזיקים כארץ, כגודלם היחידים המיבלים, ״אמישראגז״. צרכני

לפחות. חודשים לארבעה ״אמישראגז״ צרכני לתצרוכת המספקת כמות גאז, ק״ג למיליון

 תעשייה מפעלי בתים, אלף שלושים ף*
 עד הצפון בגבול הניקרה מראש ומוסדות, *4

 להבות בוערות הרחוק, בדרום רביבים
 את ידעו אלה צרכנים רבבות אמישראגז.

 אמישראגז את הזמינו כאשר עושים הם אשר
 להם הובטח בכך כי ולמפעליהם. למטבחיהם

 : מזה יותר הרבה משובח. מכשיר רק לא
 בטחון מלאי, של המשולשת לערובה זכו הם

ושרות.
ש בארץ היחידה החברה היא אנזישראגז

 לפני חירום. לשעת גאז של למלאי דאגה
 עשרה של התקנתם נסתיימה מספר חודשים

 זבולון. בעמק אמישראגז במפעלי ענק מיכלי
 צרכני יקבלו חירום בשעת כי מוודא זה דבר

כתיקונה. שלהם הגאז מנת את אמישראגז
אותו אחר שרות הוא פחות לא חשוב

 400( פעוט תשלום תמורת :אמישראגז מגיש
 השרות צי־מכוניות עומד לחודש) פרוטה

 כל לשרות אנזישראגז של המומחים וצבא
ה בפעולתם ביותר הקטנה ההפרעה צרכן.
 של ריח פיח, מעט — מכשיריהם של תקינה

המידי. תיקונה על באה — גאז
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לשרו־ מוגבלים אינם אנוישראגז רותי
 מזמן שיכנע אמישראגז הטכנים. תים

 ומהיר נקי נוח, מבשלים בגאז כי צרכניו את
 כי ללמדם גם אמישראגז ניגש עתה יותר.
 כך לשם טוב. יותר הרבה מבשלים בגאז
 במרכזו הקרוב, בעתיד אמישראגז יפתח

 כיצד שיורה לבישול, ספר בית התל־אביבי,
יותר. טעימים מאכלים גאז, בעזרת לבשל,

ב והחשוב הגדול
 אמישראגז יתרונות

 שהוא הבטחון הוא
מ לצרכניו. מעניק

 של הראשון יומו
ה הושם אמישראגז

ה־ אמצעי על דגש
בט שסתומי בטחון.

 לבטחון דאגו חון
ה ומשולש. כפול
ש־ כך תוכנן ציוד

בלתי־ התפוצצות
אפשרית.

 כל על הנמצא הבטחון לשסתום נוסף
 על שני בטחון שסתום מורכב גאז, גליל
 ברז הוא שלישי בטחון שסתום הלחץ. ווסת

ה את המחברים הקוים על המורכב בטחון
 ניתוק את מאפשר זה דבר למכשיר. גלילים

הצורך. בשעת הגאז מן המכשיר
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 החימום ע״י המושג בגאז, המצוין בישולה
 של האמצעי לחימום (בניגוד הישיר

 ממוצעת משפחה זול. גם הוא למשל) חשמל,
 אחד גליל — לשנה גלילים לשבעה זקוקה

 של שמחירו מכיון בערך. יום חמישים לכל
 באנזישראגז שבישול הרי ל״י, 5.250 הוא גליל

לחודש. לירות מארבע יותר עולה לא

 המכשיר גם זול, הוא הגאז רק לא אולם
 האחרונה המחירים בהורדת זול. הוא עצמו

 אחוז 16ב־ המחירים הוזלו אמישראגז של
 ערבות־ מהוה (שיציקתו יצוק־ברזל ומודל

 בלבד. ל״י 237— עולה לאי־חלודה) נצח
 שני להחזרת ל״י 34.— של פקדון כולל וזה

אחרים. חלוף וחלקי ווסתים גלילים,
 עוד חדיש אמישראגז של האחרון המודל

 :ארבע שהן להבות שלוש בעל הוא יותר.
ל מותאמת כפולה, היא הרביעית הלהבה

 . סיר או קטן סיר להעמדת — אפשרויות שתי
ה הלהבה של ומקובל אחר שימוש גדול.
 הקפה קנקן שיפות : מאיטליה בא קטנה
הקטן.

 מ־ מכירה סוכנויות 50 בעל אנזישראגז,
 המשביר סניפי וכל באר־שבע, עד נהריה

 חדש שרות יום כל כמעט מוסיף לצרכן,
יי* ״ ....... לצרכניו.

 תנור את לשוק אנזישראגז הוציא לאחרונה
 תמונה (ראה הארץ מתוצרת הראשון הגאז

 האירופאי המודל בין נאה מיזוג עליונה),
הגדול. האמריקאי המודל ובין הקטן

שרנאז׳ של ביותר החדיש התנור  בעל אמי
 ולאסיה, לבישול מצוין הבוערים, שלושה

 תרמוסטט בעזרת מאפשר וטיגון, קליד, צליה,
 :נוסף חידוש החום. של אוטומטי תיכנון

ה לעקרת המאפשרת שקופה פיירקס חזית
בתנור. הנעשה את לראות בית

 ״אמישראגז״ של המכוניות צי מתוך מכוניות תריסר
כמכשירי כיותר הקלה התקלה הצרכן. לרשות עומדות  שעות. וארבע עשרים תוך תיקונה על באה ״אמישראגז״שרות

נוסף. תשלום כל ללא מבוצע ״אמישראגז״ של זה שרות


