PREZENTACJA FIRMOWA

G RZ E J N IK I Ł A ZIE NKOW E ,
D E KO R AC YJ N E I S TA L OW E C Z Ł O N OW E

ZEHNDER VITALO BAR

ZEHNDER VITALO SPA

ZEHNDER SFERA

ZEHNDER KLEO SPA

ZASTOSOWANIE
Grzejniki stalowe z zasilaniem wodnym i mieszanym do jedno- lub dwururowych instalacji c.o., również niskotemeperaturowych (system zamknięty, obieg
wymuszony). W ofercie również grzejniki 100% elektryczne.

ZALETY
Wykończenie powierzchni: standardowo RAL 9016 (czysta biel), ponadto
w palecie ponad 50 kolorów i wariantów wykończenia powierzchni, z połyskiem
lub matowych, grzejnik Zehnder Charleston także w wersji Technoline (stal
pokryta bezbarwnym lakierem).
Opcje dodatkowe: poza modelami standardowymi oferowane są wersje na
zamówienie (zestawiane pod kątem, łukowe, dostosowane do wytycznych
architektów, stanowiące elementy aranżacji wnętrz, dowolne warianty przyłączy
w grzejnikach łazienkowych i pokojowych.

CHARAKTERYSTYKA
Zehnder Vitalo: grzejnik o najwyższych walorach innowacyjności, zaspokaja najbardziej wysublimowane gusta w kwestii wzornictwa. Ultra cienka
konstrukcja, płaski front, możliwość stosowania wersji wodnej i elektrycznej.
Zaawansowany proces techniczny opiera się na zaprasowaniu między płytami
aluminium warstwy grafitu i lamel aluminiowych; do wyboru dostępnych jest
kilkanaście wariantów wykonania powierzchni.

z

z Zehnder Kleo Spa: grzejnik dekoracyjny o ciekawym, niepowtarzalnym charakterze. Efektywny energetycznie dla zastosowania w układzie niskotemperaturowym; prosta instalacja dzięki przyłączu 50 mm.
z nowa seria grzejników łazienkowych w segmencie podstawowym i quality:
Zehnder Zeno, Zeno T, Sfera, Forma Air, Kleo Spa, Orbis i Ax.
ZEHNDER CHARLESTON

nowa paleta barw Zehnder – dla modeli w wersji z zasilaniem wodnym:
Toga oraz Forma wybrany kolor z palety barw Zehnder producent oferuje bez
dodatkowej opłaty! Natomiast dla modeli Quaro oraz Metropolitan (MEP) bez
dodatkowej opłaty dostępne są wersje kolorystyczne z palety Architectural.
z

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: EU
Gwarancja: 5 lat
Dystrybucja: ponad 550 punktów sprzedaży na terenie Polski
Aprobaty i certyfikaty: komplet dokumentów dopuszczających

ZEHNDER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kurpiów 14 A, 52-214 Wrocław
tel. 71 367 64 24
faks 71 367 64 25
www. zehnder.pl
e-mail: info@zehnder.pl
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