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Kwaliteit is al 20 jaar onze specialiteit! 
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Omschrijving Adv VkpCodesArt codes

CATALOGUS

SF-T-022 - Ventilator Tim rood

- Geluidsniveau: 25-44 dB

- Draaibare en kantelbare ventilatorring

- Afmetingen:267 x 285 x 189 mm

A - assortiment

STF0113

€ 84,90Vpe:

- Stijlvol én verkoelend

- Energieverbruik: 10W

- Variabele snelheidsinstelling

0802322000467

SF-T-021 - Ventilator Tim zwart

- Geluidsniveau: 25-44 dB

- Draaibare en kantelbare ventilatorring

- Afmetingen:267 x 285 x 189 mm

A - assortiment

STF0112

€ 84,90Vpe:

- Stijlvol én verkoelend

- Energieverbruik: 10W

- Variabele snelheidsinstelling

0802322000122

SF-T-020 - Ventilator Tim wit

- Geluidsniveau: 25-44 dB

- Draaibare en kantelbare ventilatorring

- Afmetingen:267 x 285 x 189 mm

A - assortiment

STF0111

€ 84,90Vpe:

- Stijlvol én verkoelend

- Energieverbruik: 10W

- Variabele snelheidsinstelling

0802322000115

SF-P-012- Swinging Tower Fan Peter
White

- 1-7 uur timer

- Natural Breeze-modus

- Oscillerende modus

A - assortiment

STF0108

€ 209,90Vpe:

- Afstandsbediening

- Ruimtebesparend ontwerp

- Aanraakscherm (aanraakgevoelige knoppen)

0802322008159

SF-P-013- Swinging Tower Fan Peter
Black

- 1-7 uur timer

- Natural Breeze-modus

- Oscillerende modus

A - assortiment

STF0089

€ 209,90Vpe:

- Afstandsbediening

- Ruimtebesparend ontwerp

- Aanraakscherm (aanraakgevoelige knoppen)

0802322008210

SF-Q-002 - Ventilator Q metal

- Geluidsniveau: 41-58 dB

- Materiaal: RVS en aluminium

- Afmetingen: H 36 x B 43 x Ø 15 cm

A - assortiment

STF0077

€ 209,90Vpe:

- Stijlvol én verkoelend

- Voor een kameroppervlakte van 40m² - 100m²

- 3 standen

802322000610
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Omschrijving Adv VkpCodesArt codes

CATALOGUS

SF-O-009 - Ventilator Otto bamboo wood

- Met drie verschillende standen

- Vermogen: 45 Watt

- Afmetingen: L 35 x H 37,6 x Ø 18,5 cm

A - assortiment

STF0076

€ 189,90Vpe:

- Voor een kameroppervlakte van 40m² - 100m²

- Gemaakt van bamboe

0802322002430

SF-C-060 - Ventilator Charly Stand

- Heeft een draaifunctie als hij aan staat!

- Gemaakt van sterk en kwalitatief aluminium en RVS

- Afmetingen: H 130 x B 45 x D 40 cm

A - assortiment

STF0075

€ 209,90Vpe:

- De stijlvolste oplossing voor verkoeling

- Met drie verschillende standen

0802322002881

SF-C-050 - Ventilator Charly Floor

- Een ventilator die gezien mag worden

- Gemaakt van sterk en kwalitatief aluminium en RVS

- Afmetingen: H 48,5 x B 45 x D 28 cm

A - assortiment

STF0074

€ 189,90Vpe:

- De stijlvolste oplossing voor verkoeling

- Met drie verschillende standen

0802322002874

SF-C-040 - Ventilator Charly Little

- Met drie verschillende standen

- Heeft een draaifunctie als hij aan staat!

- Gemaakt van sterk en kwalitatief aluminium en RVS

A - assortiment

STF0073

€ 159,90Vpe:

- Geluidsdrempel minder dan 52 dB

- De stijlvolste oplossing voor verkoeling

0802322002867
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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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