
Ha i k u



Pokud jste si pro svůj prostor vybrali Haiku, učinili jste 
mnohem více, než jen krok na cestě ke komfortnějšímu 
prostředí: přebrali jste vlastnictví ručně vyrobeného produktu, 
který byl navržen s ohledem na vaše maximální pohodlí. 
Každý produkt Haiku je vyroben ze špičkových materiálů a je 
vyvinut pro spolehlivý a tichý provoz. Naši odborníci testují 
nejvyšší výkonnostní standardy, ventilátory jsou tak vybaveny 
těmi nejpokročilejšími funkcemi v tomto oboru.

Právě díky tomuto procesu se Haiku stalo nejoceňovanějším 
stropním ventilátorem na světě, který si oblíbili nejen majitelé 
domů, ale také skupiny zabývající se udržitelností i komerční 
společnosti po celém světě, a to je důvod, proč Haiku ve 
stejném duchu promění i váš prostor a osloví vás svou silou i 
designem.

Vybudováno s cílem: 

Být nejlepší



VYŠŠÍ TŘÍDA POHODLÍ
Dokonalý soulad formy a funkce, Haiku překračuje hranice svým elegantním stylem, 
silným prouděním vzduchu, oceněnou účinností a inovativními ovládacími prvky.

HAIKU JINÉ VENTILÁTORY

VELIKOST A 
MOŽNOSTI 
INSTALACE

• Možnosti průměru 52, 60 a 84 palců
• Lehká konstrukce (pouze 13 liber u 52palcových 

bambusových modelů)
• Univerzální držák pro ploché i šikmé stropy
• Nízkoprofilový držák se instaluje na stropy až do 8 stop
• Volitelné prodloužení spodní hrany a sada pro vysoké 

stropy

• Pouze jedna velikost a jeden držák
• Objemný, neelegantní design

MATERIÁL LISTŮ 
VRTULÍ

• Tři prémiové profily vyrobené z leteckého hliníku nebo Moso
bambusu 

• Více než 10 variant luxusního provedení
• Dostupné přizpůsobení barev

• Listy z plastového nebo 
kompozitního dřeva

• Omezené možnosti povrchové 
úpravy

OVLÁDACÍ 
PRVKY A 
AUTOMATIZACE

• Precizně zpracované dálkové ovládání s držákem
• Patentovaná automatizace SenseMe™*
• Doprovodné ovládání přes mobilní aplikaci*
• Integrace do systémů pro chytrou domácnost, včetně 

hlasového ovládání pomocí Amazon Alexa a Google 
Assistant*

• Ovládání na lanko nebo dálkové 
ovládání

• Žádné senzory ani možnost ovládání 
přes mobilní aplikaci

MOTOR A 
POHON

• Výkonný, tichý provoz
• Patentovaný bezkartáčový stejnosměrný motor
• Ocenění Energy Star jako „nejefektivnější“
• Sedm možností rychlosti proudění vzduchu
• Rychlejší odvod tepla

• Méně výkonné motory
• Sklon k hučení, kývání a chrastění
• Tři rychlosti proudění vzduchu
• Vyšší provozní teploty

LIGHT KIT

• Downlight LED s 16 možnostmi nastavení jasu
• Ovládání pomocí SenseMe, mobilní aplikace nebo 

hlasových příkazů*
• Tenké zpracování se bezproblémově integruje do 

ventilátoru
• K dispozici jsou rozšířené možnosti LED a dezinfekce 

vzduchu UV-C*

• Slabší světelný tok a 
účinnost

• Pouze jedna možnost 
ovládání

• Bez automatizace

MOŽNOSTI
PRO 
OUTDOOR

• Dostupné venkovní modely
• Součásti z nerezové oceli pro ochranu před vlhkostí
• K dispozici je LED dioda pro svícení

• Minimální ochrana před 
povětrnostními vlivy a 
hmyzem

ZÁRUKA

• Vnitřní: 5 let pro bytové, 3 roky pro nebytové
• Venkovní:  3 roky pro bytové, 2 roky pro nebytové
• Kompletní nedělená záruka na celý ventilátor
• Zkušený tým zákaznické podpory

• Omezená záruka
• 1–2 roky pokrytí kritických 

komponentů ventilátoru
• Přesměrování třetích stran pro 

reklamace

*Pouze pro modely určené k vnitřní instalaci



NEJCHYTŘEJŠÍ VENTILÁTOR  NA SVĚTĚ
Průlomová technologie SenseMe™ společnosti Haiku 
disponuje senzory, které monitorují teplotu, vlhkost a pohyb, 
aby bylo vaše pohodlí nepřetržitě pod kontrolou. Se 
SenseMe se váš prostor vždy cítí přesně tak, jak chcete.

• Nastavte a upravte předvolby ventilátoru a světla
• Užijte si pohodlí a úspory energie v režimech Auto, 

Sleep, Whoosh a Timer
• Režim Fan Eco dělá z Haiku nejefektivnější vnitřní 

stropní ventilátor na světě
• Ovládejte svůj ventilátor odkudkoli přes vaší síť Wi-Fi
• Integrujte s inteligentními termostaty a zařízeními pro 

hlasové ovládání
• Naplánujte rutinní provoz ventilátoru podle svého plánu

Modely Haiku s podporou Wi-Fi se mohou spárovat s chytrými 
domácími zařízeními, jako jsou Amazon Alexa a Google Home.



MÁTE OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE HAIKU?

Kontaktujte specializovaný tým 

Bezpečný vzduch s.r.o. | Argentinská 38 | 17000 | Praha 7
+420 602 312 175
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