
Ventilators

Marley Silenzio – niemand fluistert mooier!

Doe het met Marley. 

Uw thuis is toevluchtsoort en oase van ontspanning. 
Daarbij hoort de frisse ademlucht en een gezond 
klimaat. Maar – traditionele ventilators zijn di k w ijls 
geluidsontwikkelaars en niet altijd een genot.
Marley Silenzio-ventilators zijn anders –  
en meer bepaald omwille van drie redenen:

Marley Silenzio-ventilators maken tot 
70 % minder lawaai – nauwelijks hoorbare  
36 dB(A) op een afstand van een meter! De spe
ciaal aangebrachte motoren met vibratiearme 
werking garanderen bovendien een zeer lange 
levensduur.

Marley Silenzio-ventilators onderscheiden 
zich door een vierkanten designveld  –  
met drie attractieve decoratieve inzetstukken. Voor 
vrienden van de eenvoudige elegantie: de variante 
„PUR“ zonder designveld. 

Marley Silenzio-ventilators transporteren 
lucht over duidelijk langere afstanden  – tot 
3 meter!

Marley Silenzio – de „wellnessventilator“. 
Frisse lucht en design voor een mooi thuis. 

Marley Silenzio – 
Geniet van frisse lucht
met alle zintuigen!

Pssst...Pssst...

NIEUW
!



niemand fluistert mooier!

Marley Deutschland GmbH
D31513 Wunstorf
Fon +49.(0)5031.530
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Uw groothandel

Silenzio ventilators – Van frisse lucht genieten met alle zintuigen!

Het 3-voudige voordeel van Marley Silenzio

■  Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: 
Silenzio MS 100 V “PUR” (EAN 322292) en  
Silenzio MS 100 VN “STYLE” (EAN 322308)  
met naloopfunctie

■  Transportvermogen 95 m³/h

■  Verluchtingsafstanden tot drie meter, m.a.w.  
dubbel zoveel als vergelijkbare axiale ventilators

■  Gering geluidsniveau = 36 dB(A) in 1 m

■  Dubbel aangebrachte motoren met slechts  
11 Watt vermogensopname

Technische gegevens:
■ Voor vochtige ruimtes geschikt IP 24

■ Dubbele isolatie

■ Terugloopafsluiting

■ Rooster in te stellen in ± 5° bij reeds  
gemonteerde ventilator

■  De nalooptijd van de MS 100 VN wordt door het 
verdraaien van de potentiometer in de richting van 
de wijzers van de klok ingekort. Pas op: voor de 
aansluiting is een 2de fase nodig.

180 m
m

180 mm

Ø
 99 m

m

148 mm diepte

Duidelijk meer vermogen dan andere 
Frisse lucht verzekerd: luchtkanalen en muurdoorvoeringen met maximum drie meter lengte zijn voor Marley Silenzioventilators 
geen probleem – en dat bij een transportvermogen van 95 m³/h. Ter vergelijking: traditionele axiale ventilators halen slechts onge
veer de helft van de afstand. De Marley Silenzioventilator „STYLE“ is met instelbare naloopfunctie voor 2  30 minuten uitgerust.
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70 % zachter dan  
traditionele ventilators  
Zeer geringe geluidsontwikkeling! De nieuwe Marley Silenzio
ventilators zijn ideaal om afgevoerde lucht te transporteren in  
toiletten, badkamers en ruimtes die als ontspanningszone dienst 
doen. Storende motorgeluiden zijn tot een minimum beperkt: 
Marley Silenzioventilators geven slechts 36 dB(A) op een af
stand van een meter af – veel zachter dan dat men gewoon is. 
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Drie decoratieve inzetstukken 
voor meer woonkwaliteit 
Gebruik het designveld van de ventilator als blik
vanger en kies uit de drie attractieve decoratieve 
inzetstukken van de Marley Silenzio „STYLE“  
de voor u passende optie. Het Marley Silenzio 
model „PUR“ zorgt voor een eenvoudige ele
gantie zonder designveld.

Beide modellen beschikken over een mechanische 
afsluitklep.
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Uitvoering „STYLE“
met naloop

Uitvoering „PUR“


