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Artyku  promocyjny

Elastyczno  gwarantowana – Zehnder 
Charleston
Zehnder  Charleston to niedo cigniony klasyk, 

cz cy ponadczasowe wzornictwo i precyzyj-
n  technologi  wykonania z nieograniczon
wr cz elastyczno ci  je li chodzi o mo liwo
wkomponowania w dan  aran acj  wn trza. 
Grzejnik ten cechuje: innowacyjna technolo-
gia, elastyczne formy (wykonania m.in. uko-
we, k towe, jako aweczka), dost pno  w wy-
soko ciach od 19 cm do 6 m, od 2 do 6 kolumn 
w pojedynczym eberku, pi kna kolorystyka 
z szerokiej palety barw Zehnder.

Elegancja w ka dym wymiarze – Zehnder 
Nova
W zakresie rozwi za  dopasowywanych do 
parametrów danego wn trza oraz potrzeb 
u ytkowników na szczególn  uwag  zas ugu-
je Zehnder Nova – tzw. ciana grzewcza. Jest 
to grzejnik dekoracyjny, który charakteryzu-
je si  nowoczesnym kszta tem i optymalny-
mi parametrami technicznymi. 
Nowoczesny minimalizm – Zehnder Excelsior
Grzejnik ten sprawdza si  w najprzeró niej-
szych koncepcjach aran acyjnych, zarów-
no w wersji horyzontalnej, jak i wertykalnej. 

P asko-owalne profile daj  wra enie przejrzy-
sto ci, tworz c prawdziwie stylowy produkt. 
Grzejnik dost pny jest w bardzo szerokiej pa-
lecie modeli, w wersji jedno- i dwuwarstwo-
wej oraz w wykonaniu jako cianka dzia owa
– podobnie jak pozosta e modele z serii „na 
miar ” – lub barierka.

Delikatny design – Zehnder Kleo
Lekko  i transparentno  konstrukcji czyni 
z tego grzejnika produkt predestynowany do 
niebanalnego podkre lenia charakteru dane-
go wn trza. Dost pny jest w wielu wariantach 
wykonania „na miar ”.

Ogranicza Ci  jedynie wyobra nia!
Nasze wymarzone wn trze, nowe czy moder-
nizowane, to zawsze spore nak ady inwestycyj-
ne. W ofercie Zehnder znale  mo na rozwi -
zania optymalne pod k tem funkcjonalnym 
oraz idealne dla danej aran acji, a to wszyst-
ko bez nadmiernego uszczerbku dla portfela.

Ciep o „na miar ”
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e-mail: info@zehnder.pl

Koncepcje ogrzewania danego wn trza mog  by  tak 
ró ne – jak ró ne s  potrzeby ka dego z nas. Dlatego 
przy doborze odpowiednich produktów kluczowe zna-
czenie ma: szeroka paleta indywidualnych rozwi za
grzewczych, idealnie dopasowanych, projektowanych dla 
zapewnienia optymalnego klimatu. Za pomoc  grzejni-
ków mo na bowiem realizowa  najprzeró niejsze pomy-
s y architektoniczne.

Zehnder Charleston – wykonanie wolnostoj ce

Zehnder Kleo 
– wykonanie 
jako cianka 

dzia owa

Zehnder Nova 
– wykonanie 
horyzontalne 
ukowe

Zehnder Excelsior 
– wykonanie 

ze ci t
kraw dzi
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