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GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE, 
DEKORACYJNE I  STALOWE CZŁONOWE

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

CHARAKTERYSTYKA
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.

CIEKAWOSTKI 2016
l Zehnder Vitalo: grzejnik o najwyższych walorach innowacyjności, zaspo-
kaja 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.

l Zehnder Orbis: delikatny design nadaje produktowi niezwykłej lekko-
ści. Dodatkowym atutem jest dostępność na życzenie w niestandardowych 
wymiarach oraz w wersji dwuwarstwowej. Dzięki komfortowemu złączu 50 mm 
również instalacja jest intuicyjna i sprawna. Zehnder Orbis to przykład zna-
komitego balansu pomiędzy tym co piękne, a tym co funkcjonalne. Ułożenie 
cienkich rurek pionowych – o średnicy zaledwie 12 mm – w grzejniku Zehnder 
Orbis tworzy delikatną mozaikę i nadaje temu produktowi niepowtarzalny 
wygląd. Niebanalne, płaskie zakończenie minimalistycznych kolektorów to 
kwintesencja designu według maksymy modernistycznego architekta Ludwiga 
Mies van der Rohe „Mniej znaczy więcej”. Grzejnik jest dostępny w całej palecie 
barw Zehnder, co umożliwia dopasowanie do stylu danego wnętrza. Zehnder 
Orbis to jednak nie tylko piękny wygląd – to także niezawodne funkcjonowanie, 
nawet w systemach niskotemperaturowych.

l 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. 

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

ZEHNDER CHARLESTON ZEHNDER ORBIS
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