
                    VÁŠEŇ PROVÁŠ DOMOV                                   

 
 

Fakir VC 45 S Stojací ventilátory           NOVINKA !! 
 

 
POPIS VÝROBKU  

Svěží vánek 

Stojací ventilátor Fakir "VC 45 S" je výkonný, vysoce 

kvalitní, vzhledově atraktivní a vždy zajišťuje příjemný 

chladný vzduch v horkých dnech. Ventilátor může být 

nastaven individuálně. Má několik rychlostí, nastavitelný 

úhel sklonu a různé větrné režimy. 

 

TECHNICKÁ DATA  

Barva: stříbrná/antracitová  

Ref. No.: 69 46 009 

 

60 watt, 3 rychlosti, oscilace do 75°, průtok vzduchu 2500 

m³/h, stabilní teleskopický stojan (nastavitelná výška od 120 

do 139 cm), průměr vrtule 400 mm, mřížka o průměru 500 

mm.  

 

V x Š x H: 119-139 x 50 x 41 cm.  

 
   

 
 
1690,-Kč bez DPH            
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Fakir VL 45 GF Stojací ventilátor          NOVINKA !! 
 

 
POPIS VÝROBKU 

Špičkový model VL 45 GF kombinuje známé výhody 

klasických stojacích ventilátorů s atraktivním desingem a 

prvotřídním provedením. Pokročilá technologie s různými 

možnostmi elektronického ovládání zajišťuje silný a 

přijemně silnou tichost ventilace, která lze přizpůsobit 

přesně podle vašich požadavků týkající se rychlostí, 

oscilace, stejně jako režim foukání. Integrované vyjímatelné 

dálkové ovládání umožňuje variabilní provoz VL 45 GF. 

Možnost individuálně nastavení úhlu sklonu. 

 

TECHNICKÁ DATA  

Barva: šedá metalíza 

Ref. No.: 69 34 009 

 

60 watt, funkce dálkového ovládání: zap/vyp, rychlost, 2 

větrné režimy, oscilace. Manuálně ovládáná funkce, 8-

hodinový časovač, 3 rychlosti, oscilace do 75°, průtok 

vzduchu 1900 m3/h, stabilní teleskopický stojan 

(nastavitelná výška od 100 do 135 cm), průměr vrtule 390 

mm, mřížka o průměru 450 mm. V x Š x H: 100–135 x 45 x 

28 cm. 

 

 

   
 
2690,-Kč bez DPH               
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Fakir VC 40 S Stojací ventilátor            NOVINKA !! 
 

POPIS VÝROBKU 

Stojací ventilátor Fakir "VC 40 S" se stará o svěží vzduch a 

příjemně ochlazující teploty v horkých letních dnech. 

Přístroj vyniká hladkým povrhem, stabilitou a více 

možnostmi rychlosti pro individuální chlazení. Oválná vrtule 

díky velké oscilaci se stará o velký pohyb vzduchu. 

Ventilátor můžete nastavit individuálně. Má několik 

rychlostí, nastavitelný úhel sklonu a různé větrné režimy. 

 

TECHNICKÁ DATA  

Barva: stříbrná/tmavě šedá           

Ref. No.: 69 52 009 

EAN: 4 002 780 008 593 

  

55 watt, funkce dálkového ovládání: zap/vyp, rychlost, 

časovač, 3 větrné režimy (normal, natural, sleep), 7,5-

hodinový časovač, 3 rychlosti, záběr oválná oscilace do 50° 

horizontálně, 20° vertikálně, průtok vzduchu 1900 m³/h, 

stabilní teleskopický stojan (nastavitelná výška 120 - 140 

cm), nastavitelný úhel sklonu, kovová ochranná mřížka, 

průměr vrtule 390 mm, mřížka o průměru 440 mm.  

 

V x Š x H: 120-140 x 50 x 50 cm. 

GS, protective insulation. 

 
 
  SKLADEM NEBUDE! 

 
 


