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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Systemy wentylacji wn trz firmy Zehnder 
zapewniaj  komfortowy, zdrowy i efektyw-
ny energetycznie klimat. W ród niekwestio-
nowanych zalet produktów w asortymencie 
Zehnder Comfosystems szczególnie istotne 
wydaj  si  te, które wp ywaj  pozytywnie 
na zdrowie osób przebywaj cych w wenty-
lowanych pomieszczeniach, a zatem: opty-

malny dop yw wie ego powietrza przez ca y rok, który wspiera dobre 
samopoczucie, redukcja zawarto ci CO2, unikanie zanieczyszcze  ze-
wn trznych w pomieszczeniu dzi ki filtrom dok adnym oraz odprowa-
dzanie zu ytego powietrza z wewn trz. 

Niemniej istotne s  w a ciwo ci systemu w kontek cie oszcz dno ci 
energii (nawet do 50%, odzysk ciep a do 95%). Jednak system wentyla-
cji mechanicznej to inwestycja, która ma zapewni  przede wszystkim 
komfort i idealny klimat. Systemy marki Zehnder pozwalaj  na nie-
przerwan , efektywn  wymian  powietrza wilgotnego, uci liwych 
zapachów kuchennych, dymu tytoniowego i lotnych zwi zków orga-
nicznych na wie e powietrze, a tak e opcjonalnie na nawiewanie po-
wietrza o wst pnie uregulowanej temperaturze w zimie i w lecie (wy-
miennik gruntowy). Brak konieczno ci wietrzenia i otwierania okien 
wp ywa pozytywnie na ochron  budynków przed nadmiernym ha a-
sem oraz przed w amaniem. 
Dla wiadomych inwestorów bardzo istotn  kwesti  jest zachowanie 
warto ci budynku poprzez zabezpieczenie przed grzybami ple nio-
wymi i zawilgoceniem uwarunkowanym niedostateczn  wentylacj
oraz zapewnienie zastosowania rozwi za  spe niaj cych najwy sze 

standardy budowlane, tak e takie, które w wielu oferowanych warian-
tach pozwalaj  na uzyskanie dop at do planowanych inwestycji (dofi-
nansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska: NF 40 i re-
strykcyjne NF 15). 
Marka Zehnder oferuje kompleksowe systemy, przemy lane pod ka dym 
wzgl dem. Produkty w ofercie cechuje tak e nieskazitelny pod wzgl -
dem estetycznym wygl d zewn trzny. Je li chodzi o komponenty sys-
temu wentylacji producent zadba  o to by kratki dekoracyjne zas ania y
dyskretnie wyloty powietrza nawiewanego i wywiewanego, pasowa y
pod k tem designu do ka dego stylu wyko czenia wn trz, dost pne by y
w wersji ciennej, sufitowej i pod ogowej, a tak e by u o enie rur wenty-
lacyjnych w cianie, suficie lub pod odze by o absolutnie niewidoczne. 
System wentylacji mechanicznej to zawsze spora inwestycja. 
Nie dziwi wi c fakt, i  tak wa ne dla u ytkowników s  gwarancje i naj-
wy szej jako ci us ugi serwisowe oferowane wraz z zakupem produk-
tów. Oczekuj  oni by instalowane urz dzenia by y wydajne i energo-
oszcz dne, a tak e by dzia a y bez zarzutu przez wiele lat. Zehnder 
Comfosystems to wie e powietrze i pewno , bez ryzyka. Firma Zehnder 
opracowa a bowiem program przed u onej 5-letniej gwarancji na kom-
pleksowe systemy komfortowej wentylacji pomieszcze  (szczegó y na 
stronie www.zehnder.pl). W ten sposób inwestuj  Pa stwo w wysokiej 
jako ci, perfekcyjnie dopasowane do siebie pod wzgl dem technologicz-
nym produkty. W tym obszarze marka Zehnder oferuje system wyró -
niaj cy si  najwy sz  funkcjonalno ci  i ywotno ci .
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Komfortowa wentylacja wn trz.
Pewne i energooszcz dne rozwi zanie pe ne zalet

System przed u onej 5-letniej gwarancji 
to pewno wie ego powietrza na lata 
(www.zehnder.pl)Nowoczesna jednostka 

ComfoAir 180 – jedyny 
s uszny wybór dla budynków 
mieszkalnych jedno- 
i wielorodzinnych

Systemy wentylacji firmy Zehnder 
to komfortowy, zdrowy i efektywny 

energetycznie klimat wn trz
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