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קטלוג מאווררי תקרה

הסיפור של Swing fans
מסורת של עיצוב וחדשנות

מאווררי התקרה של  :Swingfansיעילים אנרגטיים וידידותיים לסביבה

ב Swingfans-אנחנו מתמחים במאווררי תקרה איכותיים ,עמידים
ומעוצבים וחרטנו על דגלנו ערכים של חדשנות ,יצירתיות ,יעילות
ואמינות .החברה הוקמה ע"י האחים האוזר ,המייסדים והבעלים
של חברת טכנולייט ,שכבר למעלה מ 25-שנים מובילה את ענף
התאורה בישראל .התשוקה לעיצוב וחדשנות טכנולוגית שמאפיינת
את טכנולייט היא ב DNA-של  Swingfansולאחר שנים של מחקר
ופיתוח הגיעו לעולם מאווררי התקרה המתקדמים והמעוצבים ביותר
שמסתובבים כיום בשוק-בהתחייבות.

מאווררי התקרה של  Swingfansמגיעים עם מנוע קטן ,יעיל ומתקדם עם זרימת
אוויר גבוהה וצריכת חשמל נמוכה ,כך תוכלו לחסוך עד כ 50%-מהוצאות החשמל
על קירור ואוורור הבית .בחורף ,מאוורר התקרה מפזר את החום שמופק מגופי
החימום בצורה יעילה ואחידה וכך תוכלו לחסוך גם בחודשים הקרים .היעילות
האנרגטית של מאוורר התקרה לא רק חוסכת כסף ,אלא גם תורמת להפחתת
הזיהום של כדור הארץ .ב Swingfans-ברור לנו כי איכות הסביבה חשובה לא רק
מחוץ לבית אלא גם בתוכו .לכן פיתחנו מנוע שקט וחזק במיוחד שמאפשר לכם
ליהנות מהיתרונות הבריאותיים של מאוורר התקרה ללא רעשי רקע.

החלום העיצובי שלכם הוא ההשראה שלנו

אמינות ושירות :ההתחייבות שלנו אליכם

מאווררי התקרה שלנו ב Swingfans-מתוכננים ,מעוצבים ומיוצרים
בקפידה ע"י אנשי מקצוע מובילים שתמיד מוצאים את הדרך לשלב
בין הטכנולוגיות האחרונות בתחום לבין עיצובים מרהיבים .בחברת
 Swingfansאנחנו מעודדים כל לקוח להביא לידי ביטוי את הצד היצירתי
שבו ולהגשים את החלום העיצובי שלו .בזכות הגישה המודולארית
שלנו ,תוכלו לבחור בין גדלים ,צבעים ועיצובים שונים של מאווררי
תקרה והכנפיים שלהם .כך ניתנת לכם האפשרות להחליט מתוך
מאות שילובים אפשריים מהו מאוורר התקרה שמבטא את הטעם
האישי שלכם .כיוון שאנחנו מתמחים בעולם התאורה ,פיתחנו עבור
מאווררי התקרה שלנו גוף תאורה ייחודי ומעוצב וביחד הם משלימים
מראה אחיד ויוקרתי.

בחברת  Swingfansאנחנו מאמינים במוצרים שלנו ומעוניינים לקדם ידע מקצועי
בתחום מאווררי התקרה ,כדי שתוכלו לבצע רכישה מושכלת שתואמת לצרכים
הפרקטיים והעיצוביים שלכם .לכן ,אנחנו מעניקים שירותי ייעוץ מקצועי בחנויות
הרשת ,בטלפון ודרך מספר פלטפורמות באתר וכמובן שנשמח לספק לכם
גם שירותי משלוח והתקנה מקצועית .מנוע מאוורר התקרה מגיע עם תעודת
אחריות של עד  25שנים אם כי אנו בטוחים שהוא יחזיק הרבה יותר .החלטתם
לרכוש מאוורר תקרה? מוזמנים לגלוש באתר או להגיע לחנויות הרשת הפרוסות
ברחבי הארץ ולהתרשם מהמגוון האדיר והאיכותי .אנחנו מתחייבים לספק
שירות מהיר ,יעיל ,אדיב ומקצועי ושתקבלו את מאווררי התקרה המתקדמים
והמעוצבים ביותר שמסתובבים כיום בשוק-בהתחייבות.
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Air

בואו לבחור את צבע ומספר הכנפיים להרכבה 3 ,2 :או  4וליצור עיצוב אישי
ומיוחד .המאוורר צמוד תקרה ולכן מתאים לחללים עם תקרות נמוכות.
המאוורר כולל שלט רחוק ,כך שאפשר לשבת בנחת וליהנות ממגוון
הפונקציות שלו בלחיצת כפתור .להשלמת המראה ולמען הנוחות ,ניתן
לרכוש ערכת תאורה .טיטניום אייר מתאים לסלון ,חדר השינה והמטבח.

25

שנות אחריות

20cm

TITANIUM

מאוורר תקרה טיטניום אייר

 4גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"92cm (36") / 107cm (42") / 122cm (48") / 132cm (52

כולל שלט
רחוק אלחוטי

אפשרות :ערכת
תאורת לד

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מתאים לשימוש בתקרה של  2.5מטר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

 3צבעים לבחירה לגוף המאוורר :
לבן ,ניקל ,שחור

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר:
לבן ,מייפל ,טיק ,אגוז

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
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Storm

בעל  3להבים בעיצוב חדשני המעניק מראה ייחודי לחלל .המאוורר צמוד
תקרה ולכן מתאים לחללים עם תקרות נמוכות .וניתן לרכוש ערכת תאורה
אופציונלית .טיטניום אייר מגיע עם שלט רחוק ,כך שאפשר לשבת בנחת
וליהנות מכל היתרונות של המאוורר בלחיצת כפתור .טיטניום סטורם
מספק זרימת אוויר גבוהה אשר מתאימה לכל מטבח ,סלון וחדר שינה.

25

שנות אחריות

20cm

TITANIUM

מאוורר תקרה טיטניום סטורם

 3גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"107cm (42") / 122cm (48") / 142cm (56

אפשרות :ערכת
כולל שלט
רחוק אלחוטי תאורת לד

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מתאים לשימוש בתקרה של  2.5מטר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

 3צבעים לבחירה לגוף המאוורר :
לבן ,ניקל ,שחור

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,טיק ,אגוז ,שחור

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
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Breeze

עיצוב מודרני ומרשים של  4להבים .המאוורר כולל שלט רחוק כך שאפשר
לשבת בנחת וליהנות ממגוון הפונקציות שלו בלחיצת כפתור .המאוורר
צמוד תקרה ולכן מתאים לחללים עם תקרות נמוכות וניתן לרכוש ערכת
תאורה .זרימת האוויר ויופיו המדהים של טיטניום בריז הופכות אותו
למושלם עבור הסלון ,המטבח וחדרי השינה.

25

שנות אחריות

20cm

TITANIUM

מאוורר תקרה טיטניום בריז

 2גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -
)"107cm (42") / 132cm (52

כולל שלט
רחוק אלחוטי

אפשרות :ערכת
תאורת לד

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מתאים לשימוש בתקרה של  2.5מטר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

 3צבעים לבחירה לגוף המאוורר :
לבן ,ניקל ,שחור

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,טיק ,אגוז ,שחור

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
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מאוורר תקרה אוניקס
 3להבים מרשימים בעיצוב קלאסי .אוניקס מעוצב באלגנטיות
וסטנדרט העיצוב הגבוה מעניק מראה ייחודי לחלל .המאוורר כולל
שלט רחוק וניתן לרכוש ערכת תאורה להשלמת עיצוב החלל .זרימת
האוויר ויופיו המדהים של אוניקס הופכות אותו לפריט חובה בכל
סלון ומטבח.

25

ONYX

30cm

שנות אחריות

 2גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"137cm (54") / 153cm (60

כולל שלט
רחוק אלחוטי

אפשרות :ערכת
תאורת לד

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל פונקציה של בריזה טבעית
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

צבע גוף :לבן
להבים :טיק  /אגוז

זרימת אוויר
7862
רגל רבוע לדקה

צריכת חשמל
36
וואט (לא כולל מקור אור)

צבע גוף :חום
להבים :טיק  /אגוז

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע אור 3000K / 6000K
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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מאוורר תקרה רובי
 3להבים בעיצוב יוקרתי ומרשים .החדשנות והאלגנטיות של רובי
מעניקות מראה ייחודי לחלל ולבית .מאוורר התקרה כולל שלט רחוק
וערכת תאורה לד מובנית ,כך שבלחיצת כפתור תוכלו ליהנות מכל
היתרונות שלו .זרימת האוויר הגבוהה של רובי הופכת אותו למאוורר
האידיאלי בכל סלון וחדר שינה.
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RUBY

37cm

שנות אחריות

 2גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"122cm (48") / 142cm (56

כולל שלט
רחוק אלחוטי

כולל ערכת
תאורת לד

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 ערכות תאורת לד של  1500לומין ( ,)15Wקיים בצבע אור 3000K
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

 2צבעים לבחירה לגוף המאוורר :
לבן ,ניקל

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 2צבעים לבחירה ללהבי המאוורר:
לבן ,טיק

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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11
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מאוורר תקרה אופל אייר
בואו לבחור את צבע ומספר הכנפיים להרכבה 3 ,2 :או  4וליצור עיצוב אישי
ומיוחד .מאוורר התקרה משלב באופן מושלם בין יופי ,עיצוב בקווים נקיים
וטכנולוגיה חדשנית .המאוורר כולל שלט רחוק כך שאפשר לשבת בנחת
וליהנות ממגוון הפונקציות שלו .להשלמת המראה ולמען הנוחות ,ניתן
לרכוש ערכת תאורה .אופל אייר מתאים לסלון ,חדר שינה ומטבח.

25

OPAL

Air

27cm

שנות אחריות

 4גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"92cm (36") / 107cm (42") / 122cm (48") / 132cm (52

כולל שלט
רחוק אלחוטי

אפשרות :ערכת
תאורת לד

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

 3צבעים לבחירה לגוף המאוורר :
לבן ,ניקל ,שחור

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר:
לבן ,מייפל ,טיק ,אגוז

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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מאוורר תקרה אופל סטורם
 3להבים בעיצוב חדשני ורמת גימור גבוהה המעניקים לחלל מראה
ייחודי ואלגנטי .המאוורר כולל שלט רחוק כך שאפשר לשבת בנחת
וליהנות מהנוחות והיופי של המאוורר .כדי להשלים את החוויה ניתן
לרכוש ערכת תאורה משלימה .אופל סטורם נותן זרימת אוויר מדהימה
אשר מתאימה לכל מטבח ,סלון וחדר שינה.

25

OPAL

Storm

27cm

שנות אחריות

 3גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"107cm (42") / 122cm (48") / 142cm (56

כולל שלט
אפשרות :ערכת  3צבעים לבחירה לגוף המאוורר :
לבן ,ניקל ,שחור
רחוק אלחוטי תאורת לד

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,טיק ,אגוז ,שחור

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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מאוורר תקרה אופל בריז
עיצוב מודרני ומרשים של  4להבים .המאוורר כולל שלט רחוק כך
שניתן להתרווח וליהנות ממגוון הפונקציות שלו .זרימת האוויר ויופיו
המדהים של אופל בריז הופכות אותו לאידיאלי לסלון ,למטבח ולחדרי
שינה וניתן לרכוש ערכת תאורה משלימה.

25

OPAL

Breeze

27cm

שנות אחריות

 2גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -
)"107cm (42") / 132cm (52

כולל שלט
רחוק אלחוטי

אפשרות :ערכת
תאורת לד

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

 3צבעים לבחירה לגוף המאוורר :
לבן ,ניקל ,שחור

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר:
לבן ,טיק ,אגוז ,שחור

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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Air

מאפשר לכם לבחור את מספר הכנפיים להרכבה 3 ,2 :או  4ובכך ליצור עיצוב
אישי ומרענן .מאוורר התקרה משלב באופן מושלם בין יופי ,עיצוב בקווים
נקיים וטכנולוגיה חדשנית .המאוורר כולל שלט רחוק כך שאפשר ליהנות
בלחיצת כפתור ממגוון הפונקציות שלו .להשלמת החוויה והמראה ניתן
לרכוש ערכת תאורה .דיימונד אייר מתאים לסלון ,חדר השינה והמטבח.

25

שנות אחריות

27cm

DIAMOND

מאוורר תקרה דיימונד אייר

 4גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"92cm (36") / 107cm (42") / 122cm (48") / 132cm (52

אפשרות :ערכת  3צבעים לבחירה לגוף המאוורר :
כולל שלט
לבן ,ניקל ,שחור
רחוק אלחוטי תאורת לד

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,מייפל ,טיק ,אגוז

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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Storm

 3להבים בעיצוב חדשני המעניקים למאוורר והחלל מראה ייחודי .דיימונד
סטורם מעוצב אלגנטיות והעיצוב העכשווי שלו מעניק מראה מרשים לחלל.
המאוורר כולל שלט רחוק וניתן לרכוש ערכת תאורה אופציונלית ,כך שאפשר
לשבת בנחת וליהנות מהנוחות ויופיו של המאוורר .דיימונד סטורם נותן זרימת
אוויר מדהימה אשר מתאימה לכל מטבח ,סלון וחדר שינה.

25

שנות אחריות

27cm

DIAMOND

מאוורר תקרה דיימונד סטורם

 3גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"107cm (42") / 122cm (48") / 142cm (56

כולל שלט
רחוק אלחוטי

אפשרות :ערכת  3צבעים לבחירה לגוף המאוורר :
לבן ,ניקל ,שחור
תאורת לד

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,טיק ,אגוז ,שחור

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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Breeze

עיצוב מודרני ומרשים של  4להבים .ניתן לרכוש ערכת תאורה
והמאוורר כולל שלט רחוק ,כך שתוכלו להתרווח וליהנות מכל
הפונקציות שהמאוורר מציע .זרימת האוויר ויופיו המדהים של דיימונד
בריז הופכת אותו למאורר המושלם בסלון ,במטבח ובחדרי שינה.

25

שנות אחריות

27cm

DIAMOND

מאוורר תקרה דיימונד בריז

 2גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -
)"107cm (42") / 132cm (52

כולל שלט
רחוק אלחוטי

אפשרות :ערכת  3צבעים לבחירה לגוף המאוורר :
לבן ,ניקל ,שחור
תאורת לד

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,טיק ,אגוז ,שחור

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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 3להבים בעיצוב יוקרתי ומרשים .החדשנות הטכנולוגית של גרניט
בשילוב העיצוב האלגנטי מעניקים מראה ייחודי לחלל הבית .ניתן
לרכוש ערכת שלט רחוק וערכת תאורת לד מובנית וזרימת האוויר
המדהימה מתאימה לכל סלון וחדר שינה.

12

שנות אחריות

36cm

GRANITE

מאוורר תקרה גרניט

NEW

)"122cm (48

אפשרות :ערכת
תאורת לד

כולל מפסק
המתאים
לקופסא 55

 מנוע  ACמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים של  8-13מ"ר
 שליטה מלאה על ידי מפסק קיר
 3 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 מתאים לשימוש בתקרה בגובה  2.7מטר לפחות
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  12שנות אחריות למנוע ,שנה אחת
של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה ,ושנת שירות אחת בבית הלקוח
 -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי מורשה של חברת Swingfans

זרימת אוויר
6050
רגל רבוע לדקה

צבע גוף :לבן
להבים :טיק  /אגוז

צריכת חשמל
70
וואט (לא כולל מקור אור)

צבע גוף :שחור
להבים :טיק  /אגוז

יעילות זרימת אוויר
86
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 מפסק קיר מותאם לגוויס/ניסקו/בטוצ׳יני
 אפשרות להפעלה עם שלט רחוק
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
 ערכת תאורת לד  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע אור 3000K / 6000K
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 4להבים המגיעים בשני צבעים לבחירה ומקנים למאוורר מראה
חדשני בעיצוב נקי ומודרני .המאוורר מגיע עם ערכת תאורה המתאימה
לנורות  .E27זרימת האוויר המושלמת והעיצוב המרשים הופכים את
ספיר למאוורר המושלם לחדר השינה.

12

38cm

שנות אחריות

25cm

SAPPHIRE

מאוורר תקרה ספיר

)"122cm (48

כולל מפסק
המתאים
לקופסא 55

תאורה
2XE27

 מנוע  ACמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים של  8-13מ"ר
 שליטה מלאה על ידי מפסק קיר
 3 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 מתאים לשימוש בתקרה בגובה  2.6מטר לפחות
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  12שנות אחריות למנוע ,שנה אחת
של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה ,ושנת שירות אחת בבית הלקוח
 -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי מורשה של חברת Swingfans

צבע גוף :לבן
להבים :לבן  /טיק

זרימת אוויר
6160
רגל רבוע לדקה

צבע גוף :ניקל
להבים :ניקל  /אגוז

צריכת חשמל
51
וואט (לא כולל מקור אור)

צבע גוף :שחור
להבים :טיק  /שחור

יעילות זרימת אוויר
120
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 מפסק קיר מותאם לגוויס/ניסקו/בטוצ׳יני
 אפשרות להפעלה עם שלט רחוק
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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מאוורר תקרה פרל אייר
ניתן לבחור את מספר הכנפיים להרכבה 3 ,2 :או  4ובכך ליצור עיצוב אישי
וייחודי .מאוורר התקרה משלב באופן מושלם בין יופי ,עיצוב בקווים נקיים
וטכנולוגיה חדשנית .המאוורר כולל שלט רחוק כך שאפשר לשבת בנחת
וליהנות מהפונקציות הרבות שהוא מציע .להשלמת המראה והנוחות ניתן
לרכוש ערכת תאורה .פרל אייר מתאים לסלון ,חדר שינה ומטבח.

25

PEARL

Air

27cm

שנות אחריות

 4גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"92cm (36") / 107cm (42") / 122cm (48") / 132cm (52

כולל שלט
רחוק אלחוטי

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

אפשרות :ערכת
תאורת לד

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

צבע גוף
המאוורר  :לבן

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר:
לבן ,מייפל ,טיק ,אגוז

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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מאוורר תקרה פרל סטורם
 3להבים בעיצוב חדשני המעניקים מראה ייחודי למאוורר ולחלל .פרל
סטורם מעוצב באלגנטיות והעיצוב העכשווי מעניק מראה מרשים לעיצוב
החלל .ניתן לרכוש ערכת תאורה משלימה המאוורר כולל שלט רחוק כך
שניתן לשבת בנחת וליהנות מהנוחות ויופיו של המאוורר .פרל סטורם נותן
זרימת אוויר מדהימה ואידיאלית עבור כל מטבח ,סלון וחדר שינה.

25

PEARL

Storm

27cm

שנות אחריות

 3גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"107cm (42") / 122cm (48") / 142cm (56

כולל שלט
רחוק אלחוטי

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

אפשרות :ערכת
תאורת לד

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

צבע גוף
המאוורר  :לבן

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,טיק ,אגוז ,שחור

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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מאוורר תקרה פרל בריז
עיצוב מודרני ומרשים של  4להבים .המאוורר כולל שלט רחוק,
כך שניתן להתרווח וליהנות ממגוון הפונקציות שלו .זרימת האוויר
הגבוהה ויופיו המדהים של פרל בריז הופכות אותו לשילוב המושלם
בכל סלון ,מטבח וחדרי שינה .ניתן לרכוש ערכת תאורה ולהשלים
את המראה הכולל.

25

PEARL

Breeze

27cm

שנות אחריות

 2גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"107cm (42") / 132cm (52

כולל שלט
רחוק אלחוטי

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  25שנות אחריות למנוע 3 ,שנות
אחריות לתאורה ,שנה אחת של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה,
ושנת שירות אחת בבית הלקוח  -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי
מורשה של חברת Swingfans

אפשרות :ערכת
תאורת לד

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

צבע גוף
המאוורר  :לבן

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,טיק ,אגוז ,שחור

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 ערכות תאורת לד בטווח של  1000לומין ( )12Wאו  1800לומין ( ,)23Wקיים בצבע
אור 3000K / 6000K
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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עיצוב חדשני ומודרני של להבים בשני צבעים המאפשרים להתאים
את המאוורר בצורה מושלמת לעיצוב החדר .סווינג  1כולל ערכת
תאורה המתאים לנורות  E27והוא אידיאלי בעיקר לחדרי שינה ומעניק
זרימת אוויר מושלמת ונעימה.

39cm
28cm

SWING ONE

מאוורר תקרה סווינג 1

NEW

)"107cm (42

כולל מפסק
המתאים
לקופסא 55

 מנוע  ACמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים של  8-13מ"ר
 שליטה מלאה על ידי מפסק קיר
 3 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 מתאים לשימוש בתקרה בגובה  2.6מטר לפחות
 לשימוש בחלל פנימי בלבד
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם אחריות לכל החיים למנוע ,שנה אחת
של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה ,ושנת שירות אחת בבית הלקוח
 -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי מורשה של חברת Swingfans

תאורה
2XE27

זרימת אוויר
3500
רגל רבוע לדקה

צבע גוף :לבן
להבים :טיק  /לבן

צריכת חשמל
48
וואט (לא כולל מקור אור)

צבע גוף :שחור
להבים :טיק  /שחור

יעילות זרימת אוויר
73
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 מפסק קיר מותאם לגוויס/ניסקו/בטוצ׳יני
 אפשרות להפעלה עם שלט רחוק
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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דיימונד חוץ מגיע בעיצוב מודרני ומרשים .המאוורר היוקרתי מתאים
להתקנה מחוץ לבית במרפסות מקורות ופרגולות אטומות .ניתן
לבחור את מספר הכנפיים להרכבה 3 ,2 :או  4ובכך ליצור עיצוב אישי.
באמצעות טכנולוגיה חדשנית הכוללת שלט רחוק ,אפשר לשבת
בנחת בחוץ וליהנות מזרימת אוויר מושלמת ונעימה.

3

שנות אחריות

מתאים
למרפסות
מקורות
27cm

DIAMOND DAMP

Air

מאוורר תקרה דיימונד חוץ אייר

 4גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"92cm (36") / 107cm (42") / 122cm (48") / 132cm (52

מתאים
למרפסות
מקורות

כולל שלט
רחוק אלחוטי

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנים וחוץ
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  3שנות אחריות למנוע ,שנה אחת
של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה ,ושנת שירות אחת בבית הלקוח
 -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי מורשה של חברת Swingfans

 2צבעים לבחירה לגוף
המאוורר  :לבן ,שחור

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,מייפל ,טיק ,אגוז

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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 3להבים בעיצוב מודרני וחדשני ,מתאים להתקנה מחוץ לבית
במרפסות מקורות ופרגולות אטומות .באמצעות טכנולוגיה חדשנית
הכוללת שלט רחוק ,אפשר לשבת בנחת בחוץ וליהנות מזרימת
אוויר מושלמת ונעימה.

מתאים
למרפסות
מקורות

3

שנות אחריות

27cm

DIAMOND DAMP

Storm

מאוורר תקרה דיימונד חוץ סטורם

 3גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"107cm (42") / 122cm (48") / 142cm (56

מתאים
למרפסות
מקורות

כולל שלט
רחוק אלחוטי

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנים וחוץ
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  3שנות אחריות למנוע ,שנה אחת
של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה ,ושנת שירות אחת בבית הלקוח
 -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי מורשה של חברת Swingfans

 2צבעים לבחירה לגוף
המאוורר  :לבן ,שחור

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,טיק ,אגוז ,שחור

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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מאוורר תקרה דיימונד חוץ בריז בעיצוב מודרני ומרשים של  4להבים.
דיימונד חוץ מוגן מים ומתאים להתקנה במרפסות ופרגולות .באמצעות
טכנולוגיה חדשנית הכוללת שלט רחוק ,אפשר לשבת בנחת בחוץ
ולהנות מזרימת אוויר מושלמת ונעימה.

3

מתאים
למרפסות
מקורות

שנות אחריות

27cm

DIAMOND DAMP

Breeze

מאוורר תקרה דיימונד חוץ בריז

 2גדלים לבחירה ללהבי המאוורר -

)"107cm (42") / 132cm (52

מתאים
למרפסות
מקורות

כולל שלט
רחוק אלחוטי

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנים וחוץ
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  3שנות אחריות למנוע ,שנה אחת
של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה ,ושנת שירות אחת בבית הלקוח
 -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי מורשה של חברת Swingfans

 2צבעים לבחירה לגוף
המאוורר  :לבן ,שחור

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 4צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,טיק ,אגוז ,שחור

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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 3להבים בעיצוב מודרני וחדשני .המאורר מוגן מים ולכן מתאים
להתקנה במרפסות ופרגולות .באמצעות טכנולוגיה חדשנית
הכוללת שלט רחוק ,אפשר לשבת בנחת בחוץ וליהנות מזרימת
אוויר מושלמת ונעימה.

3

מתאים
לתנאי חוץ
מוגן מים

שנות אחריות

27cm

DIAMOND DAMP

Tornado

מאוורר תקרה דיימונד חוץ טורנדו

NEW

)"127cm (50

מתאים
לתנאי חוץ
מוגן מים

כולל שלט
רחוק אלחוטי

 מנוע  DCמתקדם מעניק ביצועים שקטים ואמינות לאורך שנים
 מתאים לחדרים/חללים עד  30מ"ר
 מותאם לעבוד עם שעוני שבת
 6 מהירויות קדימה ואחורה [מצב קיץ וחורף]
 כולל מוט הנמכה של  15ס"מ
 לשימוש בחלל פנים וחוץ
 האחריות של  Swingfansמעניקה לכם  3שנות אחריות למנוע ,שנה אחת
של אחריות עבור החלקים והאלקטרוניקה ,ושנת שירות אחת בבית הלקוח
 -במידה והמאוורר מותקן על ידי חשמלאי מורשה של חברת Swingfans

 2צבעים לבחירה לגוף
המאוורר  :לבן ,שחור

זרימת אוויר
6999
רגל רבוע לדקה

 2צבעים לבחירה ללהבי המאוורר :
לבן ,שחור

צריכת חשמל
32
וואט (לא כולל מקור אור)

יעילות זרימת אוויר
218
רגל רבוע לוואט לדקה

אביזרים נלווים:
 מוטות הארכה נוספים לחללים עם תקרה גבוהה
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