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Na szczególn¹ uwagê zas³uguje grzejnik

Charleston. Nale¿y on do tzw. grzejników „na

miarê”, co oznacza, ¿e jego cechy mo¿na

dobraæ tak, aby idealnie pasowa³ do ka¿de-

go wnêtrza. Na jego klasyczn¹, ponadczaso-

w¹ formê sk³adaj¹ siê nowoczesne ¿eberka

stalowe o g³adkiej, estetycznej powierzchni,

po³¹czone niewidocznym spawem wewnêtrz-

nym. Liczba wariantów Charleston jest

ogromna: g³êbokoœæ od 62 do 210 mm, wy-

sokoœæ od 190 do 6000 mm, zaœ d³ugoœæ –

od 2 do 100 ¿eberek w gotowym zestawie,

choæ na ¿yczenie mo¿liwe s¹ jeszcze d³u¿-

sze. Transparentna konstrukcja modelu

Charleston sprawia, ¿e ³atwo siê go czyœci,

ponadto znaczna czêœæ ciep³a oddawana

jest przez przyjemne promieniowanie, zaœ je-

dynie niewielka poprzez niekorzystn¹ dla ja-

koœci powietrza konwekcjê. Kolejn¹ zalet¹ te-

go grzejnika jest niezwykle obszerna paleta

kolorystyczna. Standardowo Charleston wy-

stêpuje w kolorze bia³ym (RAL 9016), jednak

mo¿na go zamówiæ w jednym z 700 odcieni

z palety barw Zehnder, w wersji cynkowanej

lub pokrytej lakierem antybakteryjnym (Anti-

bacterial), który wzbogacony jest cz¹steczka-

mi srebra. Szczególnie modnie i nowoczeœnie

wygl¹da technoline, czyli naturalny kolor stali

powleczonej bezbarwnym lakierem. W przy-

padku modelu Charleston firma realizuje nie-

typowe zamówienia: grzejniki w kszta³cie ³u-

ków, tak¿e wielokrotnych, lub za³amane pod

k¹tem, wersje wolno stoj¹ce (równie¿ jako

œcianki dzia³owe), niestandardowe z³¹cza

(tak¿e z zaworem termostatycznym).

Grzejnik Dualis jest dzie³em znanego duetu

projektantów Perry King & San-

tiago Miranda z Mediolanu. 

Nowatorskie wzornictwo idzie tu

w parze z wyj¹tkowymi walorami

technicznymi. Du¿y udzia³ energii

oddawanej poprzez promienio-

wanie sprawia, ¿e grzejnik odznacza siê do-

skona³ymi w³aœciwoœciami grzewczymi i ide-

alnie nadaje siê do instalacji niskotemperetu-

rowych. Nazwa nawi¹zuje do dualnoœci ma-

teria³ów – elementem wodonoœnym jest rama

stalowa, zaœ przekaŸnikiem energii ryflowany,

aluminiowy front uformowany w ³agodn¹ falê

– jak równie¿ kszta³tu, gdy¿ Dualis dostêpny

jest w wariancie pionowym lub poziomym.

Modele horyzontalne mog¹ mieæ d³ugoœæ od

610 do 2210 mm, zaœ wysokoœæ – od 302 do

910 mm. Modele wertykalne dostêpne s¹

w czterech wysokoœciach (1210, 1510, 1810

i 2010 mm) i trzech d³ugoœciach (302, 454

i 606 mm). Standardowo oferowane s¹

z frontem w kolorze bia³ym (RAL 9016), a za

dop³at¹ – w bardzo efektownym kolorze na-

turalnego aluminium lub w dowolnym kolo-

rze z palety 700 odcieni Zehnder. Dualis

przeznaczony jest do wszystkich rodzajów

wnêtrz. Jego wariantem ³azienkowym jest

Dualis Plus – pionowy, z os³onami w kolorze

chrom, wyposa¿ony w uchwyt do zawiesza-

nia tkanin. Grzejnik ten zosta³ ju¿ wyró¿niony

wieloma presti¿owymi nagrodami, m.in. 

Design Plus w Niemczech, a w Polsce 

– „£azienka – Wybór Roku 2007”.
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Charleston Charleston

Dualis vertical

Dualis horizontal

Zehnder, firma o ponadstuletniej historii,

wytwarzaj¹ca grzejniki od blisko osiem-

dziesiêciu lat, dysponuje niezwykle bo-

gat¹ ofert¹ produktów, które zapewniaj¹

odpowiedni¹ temperaturê i jakoœæ po-

wietrza w pomieszczeniach. Asortyment

obejmuje grzejniki ³azienkowe, pokojo-

we i u¿ytkowe, promienniki sufitowe

i systemy wentylacji komfortowej.
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