
רוני אורטופדיה 
כחנות   2000 בשנת  נוסד  אורטופדיה  רוני 
במעלות  קטנה  ומעבדה  קטנה  אורטופדיה 

תרשיחא.
סניפים  שלושה  בעלת  לרשת  הפכה  לימים 
ועוד נקודות שירות משניות:חיפה,בית חולים 

רמב"ם,עכו ובמעלות.
החזון של רוני הוא: אמינות, מקצועיות ויושר,  

מה שמנחה אותו לכל אורך הדרך.

חמות המלצות 
ינואר 2014

מדור פרסומי 

…IN TOUCH WITH YOUR TIME
T-Race Touch משיק את שעון הגברים Tissotמותג השעונים השוויצרי

 T-Race שעון  את  משיקה  רולטיים  מקבוצת  ("טיסו")   Tissot השוויצרית  השעונים  חברת 
Touch. סדרת ה-T Touch הינה סדרת שעון מגע משוכללת. השעון מעוצב בסגנון ספור�

טיבי, בעל רצועת גומי ואבזם נח. אם אתם  מחפשים שעון שיהיה לכם כמו חבר נפלא לספורט 
יהיה  זהו השעון. לא רק שתהיו גאים לענוד את שעון T-Race Touch, הוא  שאתם עושים, 
לכם מאוד נוח לענידה וידחוף אתכם להשיג תוצאות טובות יותר בכל אימון בזכות הטכנולוגיה 
המשוכללת שלו. לא משנה איזה ספורט תעשו באותו יום, השעון יוכל למדוד לכם הכול. אם 
אתם רצים, הכרונו יוכל למדוד את הסיבובים שלכם, אם אתם רוכבים, השעון ימדוד לכם את 
קיים   T-Race Touch השעון  וכו'. בתוך  אותו  לסיים  לכם  לוקח  שבו  והזמן  המסלול  אורך 
Logbook שזוכר את כל התוצאות של עונד השעון, מהפעילויות הקודמות אותן ניתן לראות 

ע"י נגיעה במסך.
תכונות השעון:  

    בשעון עצמו יש פונקציות ייחודיות:
1. שני לוחות זמנים אחד ישראל, שני שוויץ או כל מדינה 

אחרת שנרצה.
2. 2 שעוני עצר- מדידה מדויקת של פרק זמן 

מסוים.
3. יומן ריצות (Logbook )- כלומר השעון 
זוכר כל ריצה/רכיבה שהעונד עשה ויכול 

לראות את אורך המסלול והתוצאה.
4. כרונוגרף

5. מד גאות ושפל
6. 2 שעונים מעוררים

7. תאריכון שמקוון ל 99 שנים קדימה.
8. תאורת לילה

9. עמיד במים עד 10 באר
10. זכוכית השעון עשויה מספיר 

קריסטל אנטי רפלקטיב במיוחד נגד 
שריטות וסינוור.

מחיר: 3900 ₪
עכשיו כל מה שנשאר לכם, הוא רק להתחיל 

לעשות ספורט... ניתן להשיג ברשת החנויות 
אימפרס הפרוסות ברחבי הארץ

להרשמה למועדון הלקוחות ולפרטים נוספים: 
 www.impress-stores.co.ilלפרטים נוספים: 

הדר סולומון/דניאלה רייבנבך תקשורת - 
03-6360010

Cross Personal
של   לבית  היוקרתית   Personal לסדרת  הצטרף  חדש  קרוסטריינר 

טכנוג‘ים ! 
עיצוב איטלקי, פונקציות חדשניות וביומכניקה המתקדמת בעולם: 
קרוס פרסונל הוא מכשיר קרוסטריינר חדשני ואלגנטי העשוי כרום 
למגמה  בהתאם  מעוצב,  חלל  לכל  המתאים  במראה  בוהק  ניקל 

העכשווית הרואה במכשיר הכושר גם פריט עיצובי.
למכשיר פלטפורמה דיגיטלית ייחודית VISIOWEB הכוללת מסך 
והאזנה  בסרטים  צפייה  אפשרות  באינטרנט,  חופשית  גלישה   ,HD
למוזיקה בדולבי סראונד, מעקב אחר תכנית האימונים האישית ועוד. 
אירובי  לאימון  מכשירים  הכוללת  היוקרתית,    PERSONALסדרת
 Antonio האיטלקי  העל  מעצב  ידי  על  עוצבה  ופונקציונאלי, 

בפרסי  וזכתה   Citterio ,בינלאומיים עיצוב 
.Red Dot בהם

דגם דירקטור
חדש מטבע נאות! דגם דירקטור מקו האקזקיטיב של 

טבע נאות, ליצירת מראה אלגנטי ומהפנט. דירקטור היא 
נעל גברים אלגנטית במיוחד, המתאימה בעיקר למראה 

מחויט, לעבודה וליציאה. ניתן לשלבה עם מכנס אלגנטי 
בצבעי שחור, חום ואפור, או עם ג‘ינס לשדרוג ההופעה. 
הנעל מכילה את רפידת הנוחות הנשלפת של טבע נאות, 

המותאמת לתשלים כף הרגל.
מחיר – 600 ₪

להשיג ברשת טבע נאות ובחנויות המובחרות

לפרטים נוספים: 1-599-525-155

זהירות, זה חד: 
תכשיטים  קולקציית  משיקה   REDLION

  "Aiguille" חדשה בשם
התכשיטים  מותג  משיק  הסילבסטר,  לקראת 
המקבלת  חדשה  קולקציה   REDLION
זאת,  המחט.  חוד  של  ממוטיב  השראתה  את 
כחלק מטרנד עולמי בו חפצים חדים ופשוטים 
מקבלים טוויסט אופנתי, והופכים לתכשיטים 

יוקרתיים.

טווח מחירים: 5,500 ₪ - 25,900 ₪.

איך מוסיפים חדר בלי לעבור דירה ?
מערכת גגות ההזזה אינטר-פאק מבוססת על ניסיון של כ - 40 שנה בתחום גגות ההזזה. מערכת זו מיועדת ליצירת חלל סגור 

או פתוח, בבניה קלה.
אינטר-פאק הינה הפתרון המתקדם והחדשני ונחשבת למילה האחרונה בעולם העיצוב והאדריכלות. המערכת פונקציונאלית, 

מתוכננת בהתאם לצרכיו הייחודיים של כל לקוח ומשמשת כפתרון יעיל ודקורטיבי לקירוי נייד.
גגות ההזזה אידיאליים לסגירת: חדרי שמש, פטיו, מרפסות גן, בריכות שחיה, בתי קפה ומסעדות, אטימה מוחלטת בפני גשם, 

רוח, קור, חום ואור עם אפשרות פתיחה חשמלית או ידנית.
גג  עם  סגור  חלל  או  חדר נוסף  לקבלת  הגג,  של  מוחלט  ואיטום  חדשנית  טכנולוגיה  של  מושלם  שילוב  הינם  הגגות 

וקירות זכוכית.
הנכם מוזמנים להתרשם באולם התצוגה: ”אלומתריס“ - בית הדפוס 6, גבעת שאול, ירושלים.

WWW.ALUMTRISS.COM ,02-6512260

מפסלים את הקיר
חברת דומיסיל מציגה את מתלי ה COMOUFLAGE של המותג הדני FROST. הקולקציה 
האמורפית  עושה כבוד לעולם הידיות, בשל העובדה שהן בעלות נוכחות פיסולית  על הקיר 

ומוכיחות עד כמה היצירתיות רלוונטית גם כאשר מדובר על פניו במוצר משני וקטן. 
 ,Busk+Hertzog  (הסוואה)  עוצבו על ידי צמד האדריכלים הדני  CAMOUFLAGE מתלי ה

שעובד בשיתוף פעולה עם המותג לאורך שנים. את 
מהקיר,  מרחק  מצבי  בשלושה  לתלות  ניתן  המתלים 
המתלים  מימדי.  תלת  לקישוט  אותם  שהופך  מה 
מוברשת  פלדה  עשויים  הם  צבעים,  במגוון  מגיעים 

ומלוטשת. המחיר החל מ 399 ₪.
צמד המעצבים הדנים Busk + Hertzog, מתגורר 
בלונדון, הרהיטים שעיצבו זכו בפרסים רבים, ביניהם 
בדנמרק  ביותר  הנחשבים  העיצוב  מפרסי  שניים 
 Red-ו ביותר  הטוב  העיצוב  פרס  העיצוב:  ובעולם 
במוזיאוני  מוצבים  אף  מהם  וכמה   ,  Dot Awards

עיצוב בינלאומיים. 

ברק.  בני   24 הלחי   – הדגל  חנות  בדומיסיל,  להשיג 
מתחם הממגורות.

Game Over
תופעת הגיימינג הולכת ותופסת תאוצה בארץ ומשחקי הקונסולות למיניהן הפכו להיות מצרך 
לרוב בחלל המגורים  בית. בפועל, משתלטים הילדים על הטלוויזיה הממוקמת  הכרחי בכל 

ומשחקים שעות רבות מול המסך.
המושלם,  הפתרון  בעולם,  המתקדם  הטלוויזיה  ארון  את  לראשונה  מציעה  'הרדור',  חברת 
שכולו פיתוח כחול לבן: ארון טלוויזיה המותאם במיוחד לחדרי המתבגרים שמגיע עם מפצל 
  WIFI, XBOX ,חיבורים דרכו אפשר לחבר את הארון לקונסולות משחקים כמו פלייסטיישן

וכו' ועם עינית לשליטה חיצונית.
ייחודי השומר על תנועה חלקה של הדלתות  והוא בעל מנגנון הזזה  הארון מתוכנן בקפידה 
הטלוויזיה  שחושקים.  צבע  בכל  דופן,  יוצא  ועיצוב  מושלמים  וגימורים  סגירות  זמן,  לאורך 
ממוקמת מאחורי חיפוי זכוכית ואינה בולטת או שקועה בתוך הדלת, כך שמראה הדלת הוא 

חלק ואלגנטי. בנוסף, הדלת מחוזקת בפרופילי 
חיים  אורך  בעל  הינו  שהארון  כך  אלומיניום, 

גדול במיוחד והדלת אינה נשברת בנקל.
 1.60 של  בגודל  מגיע  הייחודי  הטלוויזיה  ארון 
מ', 1.80 מ' ו- 2.00 מ'. על מנת להנגיש את ארון 
החברה  החליטה  המשפחות,  לכלל  הטלוויזיה 
והוא  במיוחד  אטרקטיבי  במחיר  אותו  להציע 

מוצע החל מ- 7900 ₪.
הרדור:  חנות המפעל בפלוטיצקי 22 ראשל"צ, 
דיזיין סנטר ברחוב הלח"י ב"ב, נתניה, ירושלים 

www. 03-5790394 . וצומת הצ'קפוסט בחיפה
hardoor.com

חלק ואלגנטי. בנוסף, הדלת מחוזקת בפרופילי 
חיים  אורך  בעל  הינו  שהארון  כך  אלומיניום, 

 מ'. על מנת להנגיש את ארון 
החברה  החליטה  המשפחות,  לכלל  הטלוויזיה 
והוא  במיוחד  אטרקטיבי  במחיר  אותו  להציע 

רונן מולדובן
יוצר טכניקת  ECD,הדינמיקה של החיבור האנרגטי.

לעולם  גם  מביא  הוא  הקסם  ואת  קוסם  נחשב  רונן  הטכנולוגיה  בתחום 
האיזון ואיכות החיים.

הטכניקה משלבת רוח, נפש ועשייה. היא מדויקת, ברורה וקלה ללימוד.
לרונן תואר שני בהתנהגות ארגונית ותואר ראשון בהנדסת מחשבים.

איך השיטה מועברת? השיטה מועברת לאנשים בשתי דרכים עיקריות:
שמעדיפים  לאנשים  נועד  הטיפול  אחד:  על  אחד  אישית  עבודה 

עבודה אישית.
היא   ECD-ה טכניקת  את  לקבל  העדיפה  הדרך  תרגול:  קבוצת 

בקבוצת תרגול.
.ECD-בקבוצת התרגול המורה מלמד את המשתתפים איך לתרגל את טכניקת ה

קבוצת התרגול נערכת מדי שבוע במשך שלושה חודשים רציפים ולאחר מכן כל משתתף זכאי 
ל-2 מפגשים אישיים.

רונן מולדובן, איש הייטק בכיר, יזם, הילר ומאמן אישי:
לפרטים נוספים והתקשרות: בקליניקה באילניה או בהרצליה: 054-4818159,04-6620199.

בשביל הזית
צימרים מהמפוארים 

בישראל,ארוחות בוקר 
משובחות.

 במושב לימן בגליל המערבי 
על האירוח אחראיים מזל ויוסי.

הצימרים זוכים לביקורות 
מצוינות,ברמה הגבוהה ביותר 

בגליל המערבי.

להזמנות:0544634423, 
.0544634423

טלי דביר
עסקים ויצירה מתכנסים לספר שירים מעניין של המשוררת הישראלית והפרסומאית טלי דביר מי�

לים שנפלו על הדף, בהוצאת ׳שקד׳.
טלי דביר, הבעלים של משרד פרסום one , ביום חיה את המשנה הקפיטליסטית ובערב- מתחברת 

למוזה. 
הספר מכיל מבחר שירים העוסקים במלחמה 
ומ� הקפיטליסטי  בעידן  הרוח  של  המתמדת 

ביא בשורה של שירה ישראלית עדכנית.
רצו"  הם  בעצם  "מה  הבולטים  השירים  בין 

שיר מחאתי ומעורר מחשבה. 
גם  בו  הספר,  באתר  לקרוא  ניתן  השירים  את 
למגירה"  "הצצה  הכותרת  תחת  לקרוא  ניתן 

שירים חדשים שטרם ראו אור. 
הגולשים  בקרב  רבה  להצלחה  זוכה  האתר 
ובכך  השירה  על  מגיבים  בו  הגולשים  ואלפי 

תורמים ליצירה. 
אתר הספר:

 Www.tali-Dvir.net
וברשתות הספרים המובחרות,

 מחיר הספר: 69 שח 

עמית עיצובים
להפוך ישן לחדש

בעלת  אז"ר,  מכפר  מושבניקים  של  משפחתית  מרפדייה 
מסורת של דורות בשחזור וחידוש רהיטים. תחדש עבורכם 
עץ  תיקוני  בד,  ספוגים,  החלפת  כולל  ישיבה  מערכת  כל 
פנים חדשות. החומרים  וצביעה. הרהיטים שלכם מקבלים 
נמוך  והמחיר  ביותר  מקצועית  עבודה  מעולה,  מאיכות 
בהרבה ממחיר קניה. לכן, עדיף לחדש במקום לקנות חדש.

הצעות  עם  התחייבות  כל  ללא  לביתכם  יגיע  החברה  נציג 
ומבחר גדול של בדי ריפוד ו/עורות

עמית עיצובים, כפר אז"ר
טל'. 054-4493249


