
                  VÁŠEŇ PRO VÁŠ DOMOV                                  

 

Fakir TV 18 Panelový ventilátor        NOVINKA !! 
 

 

POPIS VÝROBKU  
Věžový ventilátor Fakir "TV 18" se stará o čerstvý vzduch a 

příjemně chladivé teploty v horkých letních dnech. Přístroj vyniká 

hladkým povrchem, stabilitou a více možnostmi rychlostí pro 

individuální chlazení. Funkce ventilátoru může být nastavena 

ručně. Navíc, ventilátor může být ovládán pomocí dálkového 

ovladače. 

 
 
TECHNICKÁ DATA  

Barva: černá                            

Ref. No.: 69 51 009 

 
Ventilátor s dálkovým ovládáním a funkcí: zap/vyp., rychlost, 

oscilace, časovač, 3 režimy foukání (normal, natural, sleep).            

40 watt, 7.5-hodin časovač, 3 rychlosti, oscilace 60°. Průtok 

vzduchu 590 m³/h, úložný místo pro dálkový ovladač. 

 

V x Ø: 108 x Ø 17 (podstavec Ø 33) cm. 

 

 

2790,-Kč bez DPH                    

 
 
  
 



                  VÁŠEŇ PRO VÁŠ DOMOV                                  

 

Fakir TV 20 Panelový ventilátor        NOVINKA !! 
 

 

 

POPIS VÝROBKU 

Vždy čerstvé 
  
Věžový ventilátor Fakir "TV 20" se stará o čerstvý vzduch a 

příjemně chladivé teploty v horkých letních dnech. Přístroj 

vyniká hladkým povrchem, stabilitou a více možnostmi 

rychlostí pro individuální chlazení. Ventilátor může být 

nastaven ručně nebo pomocí dálkového ovladače 

 
TECHNICKÁ DATA  

Barva: chrom-metalická/černá 

Ref. No.: 69 36 009 

 

  
Ventilátor s dálkovým ovládáním a funkcí: zap/vyp, 

rychlost, oscilace, časovač, režim foukání (automaticky 

změna intenzity větru, standart). 40 watt, 8-hodin časovač, 3 

rychlosti, oscilace 80°. Průtok vzduchu 590 m³/h, úložný 

místo pro dálkový ovladač, rozměry: V x Ø: 120 x 13cm 

(podstavec Ø 32 cm). 

 
TÜV Rheinland 

 

 

 3590,-Kč bez DPH            

 
 
  



                  VÁŠEŇ PRO VÁŠ DOMOV                                  

 

Fakir TVL 30 Panelový ventilátor     NOVINKA !! 
 

 

 

POPIS VÝROBKU 

Fakir "TVL 30" je výškově nastavitelný věžový ventilátor 

s ionizátorem, který vytváří příjemné prostředí. S dálkovým 

ovladačem lze nastavit funkce individuálně nebo využít 

časovače. Silný ventilátor s LCD displejem, který je čitelný i ve 

tmě. 

 
TECHNICKÁ DATA  

Barva: stříbrná                                                

Ref. No.: 69 40 009 

  
Věžový ventilátor s dálkovým ovládáním a funkcí: zap/vyp, 

rychlost, oscilace, časovač, režim foukání (natural, standard, 

sleep). 40 watt, 12-hodinový časovač, 8 rychlostí, 3 režimy 

oscilace (oscilace 90°, 180°, 360°), osvětlený LCD display, 

ionizér, průtok vzduchu 600 m³/h, výškově nastavitelný od120 

do 135 cm, úložný místo pro dálkový ovladač.Rozměry: V x Ø: 

120-135 x Ø 17 (podstavec Ø 36) cm. 

 

Semko GS 

 

 

 

 
 

 3390,-Kč bez DPH               

 
 

 
 


