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Kwaliteit is al 20 jaar onze specialiteit! 

 

Cataloog 2019 

« Ventilatoren HONEYWELL » 
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Omschrijving Adv VkpCodesArt codes

CATALOGUS

HYF1101E - Tower fan

- 55° oscillatie voor een wijde ruimtekoeling

- 1,2,4,of 8 uur timer voor automatische uitschakeling

- 3 snelheidsniveaus

A - assortiment

HYF1101

€ 79,90Vpe:

- robuuste basis

- geschikt voor medium kamers

- gemakkelijk handelbaar

4022167111012

HYF500E4 - Turbo Tower ventilator

- Onderste deel kan gebruikt worden voor persoonlijke koe

- Bovenste deel voor een circulatie van de hele ruimte

- Krachtige koeling in een robuuste verpakking

A - assortiment

HYF 500E

€ 104,90Vpe:

- voor medium of grote ruimtes

- 2 controleknoppen met elk 3 snelheden

4022167105004

HSF1630E4 - Comfort Control Stand Fan

- stabiele kruisvoet

- sterk en stil

- 3 snelheden

A - assortiment

40299913

€ 69,90Vpe:

- 90° voor een wijde koeling

- 30° kantelhoofd

- aanpasbare hoogte (110-122 cm)

4022167202505

HSF600BE4 - Quiet Set Black

- Krachtige maar stille motor

- QuietSet-technologie met 5 snelheden

- Geen montagetools vereist

A - assortiment

40299912

€ 104,90Vpe:

- Afstandsbediening

- Nachtmodus met automatisch dimmen

- Timer voor een geplande stop

4022167206008

HSF600WE4 - Quiet Set (White)

- Krachtige maar stille motor

- QuietSet-technologie met 5 snelheden

- Geen montagetools vereist

A - assortiment

40299904

€ 104,90Vpe:

- Afstandsbediening

- Nachtmodus met automatisch dimmen

- Timer voor een geplande stop

4022167406002

HYF290E4 - Quiet Set Tower fan (black, 8
sound levels)

- Oscillatie

- Dimmingfunctie: 5 nachtlicht modi

- Quiet Set easy touch controls

A - assortiment

40226007

2 € 119,90Vpe:

- Geluids- & snelheidsdisplay

- 1-8 uur automatische stop timer

4022167202901
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Omschrijving Adv VkpCodesArt codes

CATALOGUS

HYF260E4 - Quiet Set Tower fan (white, 5
sound levels)

Oscillatie (80 °) voor het koelen van de verlengde zone

Timer wordt gebruikt om de ventilator te programmeren

Stil en krachtig; 5 niveaus van stille controle

A - assortiment

40226006

2 € 109,90Vpe:

Honeywell-kwaliteit: 3 jaar garantie

Automatische dimfunctie voor gebruik 's nachts

4022167402608

HY-254E - Kolom ventilator

5 standen en timer functie

Electronic touch control

Geruisloze quiet set technologie

A - assortiment

40226004

2 € 104,90Vpe:

Debiet : tot 1300 m³/uur

Vermogen : 45 watt

4022167254047

HO-5500RE - KOLOMVENTILATOR XXL
DELUXE

Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met LED-display

Groot dekkingsgebied door oscillerende voorkant

Gebruiksvriendelijke knoppen met LED-display

A - assortiment

40226003

€ 114,90Vpe:

Motor met 3 snelheden voor langdurig comfort

Timer voor het programmeren voor maximaal 4 uur

4022167550118

HT-907E - Tafel ventilator

Met 3 snelheden - Turbo functie tot 3,5 m/seconde.

Speciale extra wijde oscillatie functie - tot 110°.

Krachtige Turbo tafel ventilator.

A - assortiment

40225019

2 € 49,90Vpe:

Tot 25% stiller dan vergelijkbare modellen.

Diameter ventilator : 25 cm - vermogen: 36 watt.

Zeer brede kantelfunctie : tot 60° in de hoogte regelbaar.

1402216740907
9

HT-354 TABLE QUIET SET

Elegant design met high-end kwaleitsindruk

Met ventilator blad van 20 cm= debiet 950 m³/u

Led display met duidelijke indicatie 4 standen

A - assortiment

40225013

€ 59,90Vpe:

Vermogen : 35 watt

4022167354044

HT-900E - Ventilator

Kleur : zwart - Vermogen : 40 watt

18 cm diameter - debiet 740 m³/uur

Compacte tafelventilator

A - assortiment

40225001

6 € 34,90Vpe:

4022167900241
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BESTELLINGEN - COMMANDES 

011 82 37 97 

orders@befrako.be 

 
SPAREPARTS 

011 82 37 97 

spareparts@befrako.be 

 
BOEKHOUDING - COMPTABILITÉ 

011 82 37 97 

finance@befrako.be 

 
HERSTELLINGEN - RÉPARATIONS 

011 82 37 97 

info@befrako.be  

       

SALES REPRESENTATIVE 

Jan Van Gestel 
+32 479 07 03 02  

jan.vangestel@befrako.be 

 SALES REPRESENTATIVE 

Valerie Barra 
+32 472 94 65 03 

Valerie.Barra@befrako.be 

 

 

 

Ons team staat steeds voor u klaar! Notre équipe vous attend! 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE – ALGEMENE DIRECTIE 

Koen Evers 
Koen.evers@befrako.be   

ALGEMEEN NUMMER – NUMÉRO GÉNÉRALE 

+32 11 82 37 97 

info@befrako.be  

Bezoek onze website - Visitez notre site web 
www.befrako.be  

Prijslijst geldig van 10/04/2018 tot volgende prijsaanpassing of tot uitputting van de voorraad. De aankoopprijzen (AKP) zijn netto eenheidsprijzen exclusief 
BTW, behoudens vergissingen of weglatingen. De aanbevolen advies verkoopprijzen zijn inclusief BTW 21%. Alle prijzen zijn exclusief de Recupel en BEBAT 
bijdrage, overeenkomstig de vigerende tarieven 2018, behoudens vergissingen of weglatingen.    

De code "Assort" duidt de beschikbaarheid van de goederen aan :  
- Code A = goederen zijn beschikbaar uit onze magazijnen te Zonhoven en leverbaar binnen 5 dagen na schriftelijke bestelling.   
- Code B = goederen zijn  beschikbaar per verpakkingseenheid (vpe) en leverbaar binnen 10  dagen na schriftelijke bestelling. 
- Code T  = toebehoren, enkel leverbaar op bestelling met een levertermijn van 10 dagen na schriftelijke bestelling. 

De service code houdt in : 
- Code R   = Repair dwz de goederen vallen onder de herstelprocedure, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden 2016. 
- Code R* = Repair at Home d.w.z. binnen de garantieperiode wordt het toestel aan huis hersteld door een door ons erkende service dienst. 
- Code X   = Exchange d.w.z. bij defect binnen de wettelijke garantieperiode worden deze goederen omgeruild/gecrediteerd. 

De garantieperiode wordt aangeduid door de kolom "Gar" en geeft het aantal jaren garantie aan dat door de fabrikant aan dit product werd toegekend. De 
wettelijke minimum waarborg periode bedraagt 2 jaar.  

Het Franco leveringsbedrag bedraagt € 300,00 exclusief B.T.W .  Op alle bestellingen, kleiner dan € 300,00 netto, wordt een transportkost van € 10,00 
aangerekend. Deze bedragen zijn berekend op de gekende tarieven 2016 en kunnen ten allen tijde aangepast worden onder druk van de wijzigende 
economische omstandigheden. 

Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum, behoudens anders overeengekomen. Voor het overige blijven de voorwaarden, zoals gekend, van kracht 
voor het jaar 2018.  
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