
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Diâmetros do aparelho com lâminas: 120, 140, 160 ou 180cm

• Caixas de revestimento do motor e kit de suspensão
em policarbonato (PC)

• Motor de rotor externo com eixo montado sobre rolamentos 
de esferas

• 3 lâminas em fibra de carbono com forma aerodinâmica

• Haste de suspensão em aço galvanizado com 17cm

• Sistema de iluminação com 110 LEDs com temperartura
de cor de 3500K

• A fonte de luz pode ser regulada em três modos:
ambiente de trabalho (50 LEDs com feixe luminoso de 70º); 
ambiente doméstico (60 LEDs com feixe luminoso de 120º); 
ambiente misto (110 LEDs)

• A intensidade da fonte de luz pode ser ajustada,
em qualquer dos 3 modos, para atingir o ambiente 
pretendido ou o grau necessário de iluminação

• Controlo remoto de origem permite: ligar ou desligar; 
ajustar a velocidade de rotação (5 velocidades predefinidas); 
definir o sentido de rotação/fluxo de ar gerado; ligar ou 
desligar a fonte de luz; seleccionar o tipo de ambiente 
luminoso; ajustar a intensidade da fonte de luz; 
programação para desligar (atraso de 15’ a 75’)

• Cabo de segurança: impede a queda do produto em caso 
de problema de instalação.

AMBIENTE COOL
EM QUALQUER DIVISÃO
PARA AMBIENTES DOMÉSTICOS, COMERCIAIS OU DE TRABALHO!

CRIATIVIDADE, PAIXÃO E DESIGN
Estes são os valores fundamentais da Vortice!
Numa parceria com o atelier MomoDesign levaram a cabo
a edição especial NORDIK AIR DESIGN.
Ventoinhas de teto reversíveis com 5 velocidades, iluminação 
LED e telecomando integrado.
A nova gama de ventoinhas é composta por 9 modelos
em 3 configurações standard.
Pode ainda personalizar a sua ventoinha com a combinação
de 4 diferentes motores, 12 kits de suspensão e 16 conjuntos 
diferentes de lâminas que poderão compor a configuração
que melhor for ao encontro das suas necessidades e gosto.

• FÁCIL DE MONTAR

• SILENCIOSO

• RESISTENTE

• DESIGN INOVADOR

• FUNCIONAMENTO REVERSÍVEL

VENTOINHAS DE TETO NORDIK AIR DESIGN 140-17 MOMODESIGN PARA A VORTICE.



DESIGN MODERNO E DISTINTO
Uma das caraterísticas especiais das ventoinhas NORDIK AIR DESIGN
é a sua estética, fruto de uma moderna tecnologia construtiva
que permite combinar uma elevada prestação a uma série
de variantes cromáticas que se adaptam aos ambientes interiores 
numa ampla gama de estilos.

ILUMINAÇÃO COM LED
Integram um moderno sistema de iluminação, com LEDs 3500K,
que oferece 3 modalidades selecionáveis de iluminação, 
controláveis através de telecomando integrado:
Ambiente de trabalho: 50 LEDs na coroa externa do suporte
com feixe luminoso de 70º e intensidade regulável a gosto.
Ambiente doméstico: 60 LEDs na parte central do suporte com 
feixe luminoso de 120º e intensidade regulável a gosto.
Ambiente misto: todos os 110 LEDs do suporte e intensidade 
regulável a gosto.

NORDIK AIR DESIGN 140-17
VENTOINHAS DE TETO REVERSÍVEIS
FÁCEIS DE MONTAR, SILENCIOSAS E RESISTENTES!
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FUNCIONAMENTO REVERSÍVEL
O ambiente cool permitido pelas ventoinhas NORDIK AIR DESIGN 
deve-se também a esta funcionalidade, que permite escolher
o sentido de rotação das lâminas – horário ou anti-horário.
Cada uma destas rotações modifica o sentido do fluxo do ar, 
permitindo jogar com os vários níveis de temperatura existentes
nos ambientes interiores e gerando um conforto com o ar
em permanente circulação.

LÂMINAS EM FIBRA DE CARBONO
Alta resistência, leveza e um grande impacto estético, elevados 
níveis de desempenho e basse emissão sonora.
Disponíveis nas variantes com diâmetros 120, 140, 160 e 180 cm
e ainda em vários acabamentos de folha de madeira que reveste
a fibra de carbono.

PERSONALIZÁVEL EM VÁRIAS CORES
E ACABAMENTOS
PODE COMPOR VARIAÇÕES COM AS CORES E ACABAMENTOS 
DO MOTOR, DO KIT DE SUSPENSÃO E DAS PÁS:
Motor disponível em 4 cores: branco, titânio, vermelho
e transparente fumado.
Kit de suspensão disponível em 4 cores: branco, titânio, vermelho
e transparente fumado.
Lâminas em carbono disponíveis 4 acabamentos: carbono à vista, 
Carvalho, Pau Rosa e Wenge.

IMQ: performance C.E.I para desempenho de produtos, certificada pelo Istituto Italiano del Marchio di Qualità.




