
O ventilador Silent da Vent-Axia. 
O ventilador para casas de banho 
mais silencioso do mundo ajuda-o a 
proporcionar aos seus clientes uma 
oportunidade perfeita para relaxar.
Para descobrir a razão pela qual os seus clientes vão pagar 
mais, visite www.silentfan.com ou ligue +44 (0)844 856 0590 

 Uma brisa de ar fresco.

NOVO &  

MELHORADO!

Agora apenas 14 dBA!NO

MMEL

ONLY 14dBAAPENAS 14dBA

O Som  
    do  
      Silêncio



A pesquisa mostra que 80% 
dos consumidores pagariam 
mais para ter uma casa de 
banho relaxante!
Terá de ouvir para acreditar. Para mais informações 
visite www.silentfan.com ou ligue 0844 856 0590 

 Uma brisa de ar fresco.

O ventilador silencioso da Vent-Axia. 
O ventilador para casas de banho mais 
silencioso do mundo – apenas 14dBA. 

Características e benefícios
O Ventilador Silent VASF100 fornece 
elegância e ventilação silenciosa, sem 
comprometer o desempenho. Em 
conformidade com os atuais regulamentos 
de construção Part F&L.

• Custa menos de 1,37€ por ano para 
se manter em funcionamento

• Ventilador Silencioso e intermitente 
para a casa de banho com 
possibilidade de escolha de 2 
velocidades selecionáveis   na 
instalação

• Design discreto e moderno
• Obturador anti-retorno incluído
• Motor de alta eficiência
• Garantia de 2 anos
• Classificação IP44
• Proteção de sobrecarga térmica no 

motor
• Apropriado para parede, teto, janela e 

montagem em painéis
• Compatível com iluminação de baixo 

consumo

Modelo  

VASF100 

VASF100

Velocidade    

Baixa 

Alta

Extração l/s 

15 

21

Watts 

4.3 

6.8

Som dB(A) 

14 

28
 

Especificações técnicas
O ventilador Silent VASF100B 
Ventilador para casas de banho, de 
100 milímetros com duas velocidades 
e obturador anti-retorno.

Ref: 446658

O ventilador Silent VASF100T 
Ventilador para casas de banho de 
100 milímetros com duas velocidades, 
obturador anti-retorno e temporizador 
ajustável entre 5 e 30 minutos.

Ref: 446659 
Kit para janela em Branco ref: 442947

ONLY 14dBAAPENAS 14dBA

Máquina de Lavar 

Secador de Cabelo

Conversa Normal

Média de ruído em casa

Biblioteca em Silêncio

Quarto Silencioso

Respiração Normal

Limite Inicial da audição

Ventilador Comum

Ventilador Vent-Axia Silent


