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ALATI PARIM KLIIMA
„Püüdleme elukvaliteedi
parendamise poole
suurepäraste sisekliima
lahendustega.“

Suurepärane meeskond
Ühendame iga päev kire, erialased
teadmised ja töökuse, et saavutada
teie jaoks parim teenus.

Suurepärased lahendused, tooted ja
teenused
Suurepärased tooted ja ainulaadne
teenindus energiatõhusa, tervisliku ja
mugava sisekliima osas.

OLEME TERVISLIKU, MUGAVA JA ENERGIATÕHUSA SISEKLIIMA SPETSIALISTIDW
Zehnder Groupi lai ja selgelt struktureeritud sortiment jaguneb
neljaks tootesarjaks. Nii võime pakkuda oma klientidele
õige toote, perfektse süsteemi ja sobiva teenuse igat liiki
projektide jaoks – uusehitusest renoveerimiseni, ühe- või
mitmepereelamust kaubanduslike objektideni. Sellise
mitmekesisusega kasvab meie kogemuste pagas pidevalt –
see on lisaväärtus, mida meie kliendid igapäevaselt kogevad.

Disainradiaator
Meie individuaalsed disainradiaatorid
vannitoale ja eluruumile teevad kodu
mitte ainult soojemaks, vaid ka ilusamaks.
Kujundatud tuntud disainerite poolt ja
veenvad suurepärase funktsionaalsuse
poolest.

MEIE KAUBAMÄRGID TÄHISTAVAD INNOVATSIOONI, KVALITEETI JA DISAINI
Zehnderi kaubamärk pakub silmapaistvaid
sisekliima lahendusi oma tootesarjadega
disainradiaatorid, mugav ruumi õhuvahetus,
kiirguskütte ja -jahutuse laesüsteemid ja
Clean air solutions.

Kaubamärk Runtal arendab ja toodab
eksklusiivseid küttekehi, mille puhul
ühinevad uuenduslikud tehnoloogiad
ainulaadse disainiga.

ZEHNDER GROUPI KOHTA
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TERASEST
KÜTTEKEHADE JA
VANNITOARADIAATORITE
TOOTJA MAAILMAS

16
Klientide esimene valik
Alati lähedal oma klientide vajadustele,
et kasvada koos teiega ja saada ühiselt
hakkama kõigi väljakutsetega.

UMBES

ESINDATUD

70

3 500

TÖÖTAJAT

RIIGIS

UUENDUSLIKKUS ALATES AASTAST

1895

OMA
TOOTMISETTEVÕTET
EUROOPAS, PÕHJAAMEERIKAS JA HIINAS

1 200

20 000

PATENDID JA
KAITSTUD ÕIGUSEGA DISAIN
KOGU MAAILMAS

UMBES
KOOLITATUD KLIENTI AASTAS

Mugav ruumi õhuvahetus

Lagikütte ja -jahutuse süsteemid

Clean air solutions

Meie mugav ruumi õhuvahetus hoolitseb
energiatõhusalt tervisliku sisekliima eest.
See edendab elanike heaolutunnet ja
tõstab kinnisvara väärtust.

Zehnderi lagikütte ja -jahutuse süsteemid
kütavad ja jahutavad mugavalt ja
energiatõhusalt. Nad on vastavale
ruumilisele olukorrale optimaalselt
kohandatud.

Zehnderi õhupuhastussüsteemid
vähendavad õhu tolmusisaldust,
hoolitsevad tervislikuma töökliima
eest ja vähendavad puhastamiskulusid.

PARIMA KVALITEEDI SERTIFIKAADID
Remqui acepele ntiistem doluptus
volector sedio. Optas ape dolorem
porest, suntenemodis aut pere, nestion
consequia conseque de plit, quid ea dunt.

Zehnder Groupi tooted
saavad regulaarselt
auhindu disaini ja
uuendusliku tehnika eest.

SISSEJUHATUS JA SISUKORD

Zehnderis on kõige
keskmeks soojus.
Kõik me vajame elamiseks soojust. Alates
emaüsa kaitsvast soojast kuni hubase
kodukütteni. Soojus annab elu ja aitab meil end
turvaliselt tunda. Zehnder suhtub soojusesse
kirega. Alates meie ettevõtte asutamisest enam
kui 100 aastat tagasi on soojus meid pidevalt
inspireerinud looma uudseid lahendusi
radiaatoritehnoloogia vallas. Need uuendused
on saanud normiks kogu tööstusharu jaoks –
mõelge näiteks kasvõi meie terastoruradiaatoritele või käterätikuivatitele.
Ometi, nii nagu ei ole temperatuur pelgalt
Celsiuse järgi tehtavad mõõtmised ning soojus
on midagi enamat kui vaid vattides mõõdetu, on
ka radiaatorid midagi palju rohkemat kui üksnes
tehnoloogia. Zehnderi jaoks on nad ka
disainielemendid, mis peavad sulanduma
erinevate eluruumide ja sisustustega – nad on
osa igaühe elustiilist.
Zehnderi tooted ja süsteemid pakuvad Teile
ideaalseid lahendusi mugava, tervisliku ja
energiasäästliku sisekliima jaoks.
DISAINRADIAATORID
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Kasutamine keskküttesüsteemis
Kahesuguse energia kasutamine koos integreeritud
elektrikütteelemendiga; kuuma vee mudeleid on võimalik
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DISAINRADIAATORID VANNITUBADESSE

Disainradiaatorid vannitubadesse
Soojus oma kõige meeldivamal moel. Zehnderi disainradiaatorid teevad
kodu soojemaks ja esteetiliselt nauditavaks. See ei ole mingi üllatus,
sest nende loojateks on tuntud disainerid. Loomulikult on
võtmeteguriks ka jõudlus. Tänu Zehnderi võimekusele ühendada stiil ja
funktsionaalsus, võite olla täiesti kindel, et meie radiaatorid on tasemel
nii teie vannitoas, köögis, tualettruumis kui ka ruumides, kus tegelete
oma hobidega.
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Zehnder
Yucca
Zehnder Yucca, originaalne, palmist
inspireeritud disain. Mõlemalt küljelt
ligipääsetav radiaator, mille ümarate
torude sümmeetriline paigutus on
ideaalne käterätikute,
hommikumantlite ja muude
rõivaesemete riputamiseks. Selle
radiaatori eripäraks on väike sügavus
ja peenelt keerukas välimus. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.
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Zehnder
Yucca Asym
Parim kvaliteet nii disaini kui
funktsionaalsuse osas. Oma
vertikaalsete torudega, mida saab
liigutada vasakule või paremale, loob
Zehnder Yucca Asym vannituppa
lõõgastava keskkonna. Suuri rätikuid
saab mugavalt riputada ühelt küljelt.
Disainradiaatorit saab kasutada ka
ruumieraldajana. Saadaval peaaegu
igas Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.

Ühendusi varjav
katteplaat on
saadaval valikulise
lisavõimalusena.

Kahesuguse energia
kasutamine: olenevalt
aastaajast võib
radiaator töötada
keskküttesüsteemi
osana või kui
elektriradiaator.

Elektriradiaatori
versioon.
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Zehnder
Yucca Cover
Zehnder Yucca Cover – klassikaline
oma ilu ja disaini poolest ning veelgi
suuremat mugavust pakkuv. Viiest
horisontaalsest torust koosnev torude
pakett tagab perfektse soojustunde
ning on rätikute riputamiseks väga
mugav. Saadaval peaaegu igas
Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses. Elegantse
kattega, mis on saadaval ka
roostevabast terasest.
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Zehnder
Yucca Mirror
Julge, sirgjooneline ja lööv:
Zehnder Yucca Mirror pimestab oma
integreeritud peegliga. Rätikute
riputamine ja soojendamine on mugav.
Saadaval vasakul või paremal küljel
olevate torudega. Saadaval peaaegu
igas Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.

Mugava
kasutusega
kroomist
liitmikud.
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Zehnder
Yucca Star
Zehnder Yucca Star muudab soojuse
oaasiks nii suure kui väikse vannitoa.
Märkamatut disainradiaatorit on
võimalik paigaldada seinale või
kasutada ruumieraldajana. Rätikuid
saab mugavalt ja hõlpsasti riputada
küljelt. Saadaval peaaegu igas
Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.
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Zehnder
Vitalo Bar
Ristkülik ja ring – geomeetria võib olla
imeilus. Ilus ja lihtne ning
energiatõhus. Zehnder Vitalo Bar on
selle tõestuseks. Tippkvaliteediga
pealispinnad on veenvad
minimalistlikus sisekujunduses.
Saadaval peaaegu igas Zehnderi
värvikaardil olevas värvitoonis ja
viimistluses. Samuti naturaalse
oksüdeeritud alumiiniumina. Ühe või
kahe käterätitoruga, olenevalt
kõrgusest, tagab ta teile alati ilusasti
soojad käte- ja vannirätikud.

Lihtne rätikute
paigutamine: kroomist
käterätitoru on
vasakult poolt avatud.

Varjatud tehnoloogia
Zehnder EasyFit
ühenduskarbis
keskküttesüsteemist
tuleva sooja vee jaoks.
12
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Zehnder
Vitalo Spa
Loodusest inspireeritud. Zehnder
Vitalo Spa määrab standardid – oma
orgaanilise kuju, uuendusliku
tehnoloogia ja energiatõhususega.
Ühe või kahe väljalõigatud avaga,
olenevalt kõrgusest, mis aitavad
soojendada nii käte- kui vannirätikuid.
Ilus ja praktiline üheaegselt. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.
Samuti naturaalse oksüdeeritud
alumiiniumina.

Rabav profiil
annab radiaatorile
silmapaistva
välimuse.

Väljalõigatud ava
rätikute riputamiseks.
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Zehnder
Zenia
Zehnder Zenia on elektriline
käterätisoojendi, -kuivataja,
infrapunaradiaator ja võimas
küttekeha kõik koos ühes seadmes.
See tähendab integreeritud,
minimalistliku disainiga seadet, mis
sobitub suurepäraselt moodsasse
vannituppa. Revolutsiooniline Zehnder
Zenia soojendusüksus annab
meeldivat soojust kiiresti ning tagab
teie vannitoas ülimalt mugava kütte
sõltumata keskküttesüsteemist.
Samal ajal saate kuivatada ja
soojendada rätikuid pilkuköitval ja
soojal klaasuksel. Saadaval valge
või mustana.

Varjatud
panipaik aitab
vannituba korras
hoida

Juhtpaneeli abil on
hõlbus valida esikülje
kütet, võimsa kütte,
käterätisoojendi või
kiirkuivati funktsiooni

Kohandatud lahendus
isiklikeks igapäevasteks
või -nädalasteks
programmideks äpi abil
18
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Zehnder
Fina Bar
Eheduse uus tase: oma lameda,
minimalistliku disainiga sobitub
Zehnder Fina Bar igasse moodsasse
vannituppa. Kiirgusküte suurelt pinnalt
annab hubast soojust hetkega. Disaini
täiustab sirge joonega käterätitoru,
mis hoiab rätikud alati meeldivalt
soojana. Saadaval peaaegu igas
Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.

Polümeerkütteregistreerija
tõstab soojusvõimsust
30%, samas on tema
kaal 25% väiksem.

Praktiline
lisatarvik: üks või
mitu käterätitoru
kuivatamiseks ja
soojendamiseks.

Külg on kuni
seinani kaetud.
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Zehnder
Universal
Klassikaline ja kohandatav
vannitoaradiaator – Zehnder Universal.
See radiaator avaldab muljet oma
erinevate suuruste ja väikese
vahemaaga seinani. Erilahendusena
on seda radiaatorit võimalik kasutada
ka ruumieraldajana või
trapetsikujulisena katuse räästaosa
alla ehitatud vannitubades. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.
Kõikvõimalike ühenduste sobitamiseks
on Zehnder Universal suurepärane
moderniseeritud radiaator.

Zehnder Universal
kahekihilise
versioonina.
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Zehnder
Charleston
Bar
Zehnder Charleston Bari tohutu
võimsus kütab isegi suurte
vannitubade temperatuuri
meeldivaks. Suured ja ka väikesed
rätikud. Tänu tellimusel
monteeritavale käterätitorule on need
alati soojad ja käeulatuses. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.

Käterätitoruga,
kus on lihtne
rätikuid hoida

Zehnder Charleston
Bar 50 mm
ühendusega
keskkohas
24

Zehnder
Roda Spa
Asym
Zehnder Roda Spa Asym, see on
disain ja mugavus teie vannitoas.
Vaimustav välimus ja lamedate torude
praktiline asümmeetria, mis võimaldab
riputada rätikuid mugavalt külje poolt.
Saadaval peaaegu igas Zehnderi
värvikaardil olevas värvitoonis ja
viimistluses.
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Zehnder
Roda Twist
Spa Air
Vannitoaradiaatorid muutuvad aina
keerukamaks. Zehnder Roda Twist
Spa Air on selle tõestuseks: tema kere
saab pöörata 180°, mis teeb rätikute
riputamise lihtsamaks. Sisseehitatud
võimas küte soojendab vannitoa üles
veelgi kiiremini. Saadaval peaaegu
igas Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.

Pöörlevad lamedad
küttetorud.

Võimas sisseehitatud
kütteseade.

Lihtsasti kasutatav
kaugjuhtimispult.
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Zehnder
Metropolitan
Nii elegantne kui rafineeritud: Zehnder
Metropolitan. See uuenduslik lame
radiaator on seina suunas ahenev,
jättes nii erakordselt õhulise mulje.
Zehnder Metropolitan sobib iga
sisustuse ja stiiliga. Saadaval
erinevates suurustes ja versioonides
ning peaaegu igas Zehnderi
värvikaardil olevas värvitoonis ja
viimistluses.

Soovi korral
saadaval lisakäterätikonksuga.
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Zehnder
Metropolitan
Bar
Funktsionaalsus ja õhuline disain teie
vannitoa jaoks: Zehnder Metropolitan
Bar avaldab eriti veenvat muljet.
Kerged ja pealtnäha õhulised, lameda
kujuga küttetorud suurendavad
kiirguskütet. See on radiaator ja
käterätitoru üheaegselt. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.

Horisontaalne
versioon. Sobib
ka väikestesse
vannitubadesse
või akende alla
paigaldamiseks.

Käterätitoruga, kus on
lihtne rätikuid hoida.
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Zehnder
Metropolitan
Spa
Zehnder Metropolitan Spa uuenduslik
disain muudab vannitoa palju
kenamaks ja meeldivamaks kohaks.
Selle versiooni rikkalikud väljalõigatud
avad pakuvad rohkelt ruumi suurtele
rätikutele. Saadaval peaaegu igas
Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.

Lihtsasti kasutatav
kaugjuhtimispult.

Kerge ja õhuline
välimus on saavutatud
tänu erilisele
kolmnurksele profiilile.
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Zehnder
Kazeane
Justnagu oleks üks terasriba ümber
vannitoaradiaatori keritud. Zehnder
Kazeane võidab oma modernse disaini
ja praktilise meelega su südame. Selle
kalduolevad ribid on inspireeritud
mitmetasandilistest arhitektuurilistest
konstruktsioonidest. Suured avad
võimaldavad rohkelt ruumi kogu
perele erinevate rätikute riputamiseks.
See vormi ja funktsionaalsuse
sidumine teeb Zehnder Kazeanest
radiaatori, mis toob vannituppa
mugavust ja stiilsust. Saadaval igas
Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.

Suured avad torude vahel
võimaldavad käterätikute
ja muude tekstiilesemete
lihtsat riputamist.
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Zehnder
Quaro
Silmatorkav vorm; tugev, kuid peen
disain. Zehnder Quaro nurgeline disain
ei ole pealetükkiv, vaid pigem
täiendab keskkonda. Ta sobitub
täiuslikult igasse moodsasse
vannituppa. Saadaval peaaegu igas
Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses. Ajatu disain
tänu geomeetrilisele vormile, mis
sobib ka muljetavaldavaks
ruumieraldajaks.

Sobimaks igasse
vannituppa:
saadaval paljudes
suurepärase läikega
või matis värvitoonis ja
viimistluses, nii kroomi
kui roostevaba terasena.

Suured avad küttetorude
vahel võimaldavad
käterätikute ja muude
tekstiilesemete lihtsat
riputamist.
32
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Zehnder
Subway
Lihtsus seintele: Zehnder Subway
lihtne disain on puhas rõõm. See
radiaator avaldab muljet oma selge
disaini ja esteetikaga, mis ei talu
kompromisse. Silmatorkav nelinurkne
raam ja delikaatsed ümarad torud
teevad temast disainielemendi, millel
on palju käterätitorusid. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.

Lihtsasti kasutatav
kaugjuhtimispult.

Vormi harmoonia:
ainult elektriga
köetav versioon koos
kütteelemendiga.

Saadaval ka väikeste
mõõtudega: ideaalne
külaliste tualettruumi.
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Zehnder
Subway
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Zehnder
Forma Spa
Meeldiv küte ja rahulik väljanägemine
teie vannituppa. Põhjuseks toru-toru
peal konstruktsioon. Suur vahemaa
seinani jätab ruumi suurte ja kohevate
rätikute riputamiseks. See on Zehnder
Forma Spa. Saadaval peaaegu igas
Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.

Zehnder Forma
Spa topeltkihilisus
suurendab
küttevõimsust veelgi.

Saadaval roostevabast
terasest versioonina, mis
on korrosioonikindel.
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Zehnder
Forma Asym
Meeldiv küte ja rahulik väljanägemine
teie vannituppa. Zehnder Forma
Asymi vertikaalsed torud, kas
paremal või vasakul pool,
võimaldavad mugavat rätikute
riputamist ühelt küljelt. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.

Zehnder Forma Asym
on saadaval ka vaid
elektriga köetava
radiaatorina.
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Zehnder
Klaro
Zehnder Klaro avaldab muljet oma
välimuse ja funktsionaalsusega.
Põhjuseks tema peen torude disain
ja seinani jääva vahemaa
varieeritavus. Radiaator on ideaalne
rätikute soojendamiseks. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.
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Zehnder
Toga
Alati õiges kohas. Olgu ta vannitoas,
köögis või spordisaalis, Zehnder Toga
näitab suurt jõudlust kõikjal. Seda
tänu oma suurepärastele mõõtudele,
sujuvale disainile, milles on
D-profiiliga ülemised torud ning
arvukalt erilahendusi. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.
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Zehnder
Nobis
Zehnder Nobis ja tema
kõrgekvaliteedilised
kroomviimistlusega torud annavad
igale vannitoale erilise väljanägemise.
Torude vahele jääv suur ruum annab
erilise iseloomu ja on funktsionaalne.
Üheaegselt on võimalik soojendada
mitut rätikut.
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Zehnder
Stalox
Lihtne ja praktiline. Klassikaline ja
rikkalik. See on Zehnder Stalox,
valmistatud kõrgekvaliteedilisest
poleeritud roostevabast terasest,
või on valgeks värvitud.
Horisontaalsed ümarad torud pakuvad
rätikute riputamiseks rohkelt ruumi.
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Zehnder
Aura
Palju ruumi torude vahel ja sirged
jooned. Iga Zehnder Aura detail on
täiusliku disainiga, mis on mõeldud
moodsasse vannituppa. See
keskküttest tuleva sooja veega köetav
disainradiaator on saadaval valgeks
värvituna ja kõrgekvaliteedilise
kroomviimistlusega.

Zehnder
Aura Bow
Palju ruumi torude vahel ja kumerad
jooned. Iga Zehnder Aura Bow detail
on täiusliku disainiga, mis on mõeldud
moodsasse vannituppa. See
keskküttest tuleva sooja veega köetav
disainradiaator on saadaval valgeks
värvituna ja kõrgekvaliteedilise
kroomviimistlusega.
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DISAINRADIAATORID VANNITUBADESSE

Zehnder
Virando
Selgus ja stiilsus. Zehnder Virandol on
olemas kõik see, mida üks moodsa
stiili austaja ihaldab. Selge,
horisontaalsete ja sirgete
toruelementidega disain jätab rätikute
jaoks rikkalikult ruumi. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.

Zehnder Aura
Bow
Rabav selgus. Zehnder Virando Bow
toob vannituppa selge ja
funktsionaalse disaini. Rätikuid on
lihtne riputada tänu tema elegantselt
kaarduvatele torudele – puhas rõõm.
Saadaval peaaegu igas Zehnderi
värvikaardil olevas värvitoonis ja
viimistluses.
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Zehnder
Impa
Zehnder Impa paistab silma oma
peene elegantsi ja praktilise
funktsionaalsusega. Geomeetriline
disain kandiliste toruelementidega
sobib suurepäraselt igasse
vannituppa. Rohke ruum torurühmade
vahel teeb rätikute riputamise ja
soojendamise lihtsaks. Radiaator on
saadaval valgena ja kõrgekvaliteedilise
kroomviimistlusega.
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Zehnder
Zeta
Peen elegantsus ja selged jooned.
Zehnder Zeta horisontaalsete
toruelementide lameda vormiga disain
lisab vannitoale vormi ja
funktsionaalsust. Rohke ruum
torurühmade vahel teeb rätikute
riputamise ja soojendamise lihtsaks.
Radiaator on saadaval valgena ja
kõrgekvaliteedilise
kroomviimistlusega.
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DISAINRADIAATORID ELUTUBADESSE JA MUUDESSE RUUMIDESSE KODUS

Disainradiaatorid
elutubadesse
ja muudesse
ruumidesse kodus
Individuaalsed küttelahendused. Igaüks,
kes tegeleb maja või korteri
sisustamisega, juhindub oma tegevuses
nii praktilistest kaalutlustest kui ka oma
isiklikust maitsest. Zehnderi radiaatorid
eluruumidesse näitavad, kuidas on
võimalik saavutada individuaalseid
küttelahendusi. Nende rikkalik vormide,
värvide, mõõtude ja funktsioonide valik
pakub isikupära taotlevale
sisekujundajale inspiratsiooni.
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Zehnder
Charleston
Originaalne terastoru-radiaator on
tõhus tegija, mis inspireerib oma
vormi,funktsionaalsuse ja
mugavusega. Terastoru-radiaator
kiirgab meeldivat soojust ja muudab
eluruumi lõõgastavaks oaasiks.
Zehnder Charlestonil on lai valik
mudeleid. Saadaval peaaegu igas
Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.

Soovi korral on võimalik
Completto versioonile juba
tehases lisada integreeritud
termostaatventiil.

Valitud mudelitega
elektriradiaatori versioon.
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Zehnder
Charleston
Zehnder Charleston, leiutatud 1930.
aastal kui esimene terastoruradiaator, ei ole tänapäeval mitte
ainult disainiklassikasse kuuluv vaid
ka paindlik lahendus mistahes
suurusega ruumi ja arhitektuurilisse
keskkonda.

Valitud mudelitega
elektriradiaatori versioon.
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Zehnder
Charleston
Zehnder Charlestoni paindlikud
ühendamisvõimalused
hõlbustavad paigaldamist uue ja
ka juba olemasoleva torustikuga,
nagu näidatud siin, radiaatori
keskelt.

Valitud mudelitega
elektriradiaatori versioon.
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Zehnder
Charleston
Clinic
Mõnedes ruumides on puhtus ja
hügieen esmatähtsad, nt haiglates,
operatsioonisaalides. Siin tuleb appi
Zehnder Charleston Clinic. Suur
vahemaa radiaatori üksikute
elementide vahel võimaldab nende
lihtsat puhastamist. Zehnder EasyFix
lukustusmehhanismi klambrite
komplektiga on paigaldamine lihtne.
Saadaval peaaegu igas Zehnderi
värvikaardil olevas värvitoonis ja
viimistluses.

TopCare – Zehnder
Charlestoni
antimikroobne
hügieeniline
pinnaviimistlus.

Suur vahemaa
üksikute elementide
vahel võimaldab lihtsat
puhastamist.
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Zehnder
Charleston
Retrofit
Originaalne terastoru-radiaator
spetsiaalselt renoveeritavatesse
ruumidesse. Elementidest koosnev
konstruktsioon annab Zehnder
Charleston Retrofitile ajatu välimuse ja
elegantsi. Terastoru-radiaator kiirgab
meeldivat soojust ja muudab eluruumi
lõõgastavaks oaasiks. Zehnder
Charleston Retrofit mudeleid on lihtne
paigaldada, eriti
renoveerimisprojektide puhul, sest
moderniseeritud mudeleid saab
ühendada olemasolevatesse
ühenduskohtadesse. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.

Enne: vana radiaator

Pärast: Zehnder
Charleston Retrofit
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Zehnder
Charleston
Turned
Zehnder Charleston Turned –
originaalne, uue väljanägemisega
terastoru-radiaator võib hoobelda
oma värske disaini ja suurepärase
jõudlusega. Radiaatorit on võimalik
pöörata kuni 90° ning see annab
klassikalisele radiaatorile täiesti uue
dimensiooni ning Zehnder
Charleston Turned saab olla
erakordselt õhukese disainiga.
Tänu oma silmapaistvale jõudlusele
muudavad terastoru-radiaatorid
suured eluruumid heaolu oaasideks.
Saadaval peaaegu igas Zehnderi
värvikaardil olevas värvitoonis
ja viimistluses.

n
d desig

patente
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Zehnder
Excelsior
Zehnder Excelsior aitab individuaalsed
sisekujunduse kontseptsioonid täide
viia. Klassikalised ja elegantsed
lamedad torud tunduvad kerged ja
läbipaistvad. Radiaatorit on võimalik
paigaldada seinale või kasutada
ruumieraldajana. Saadaval paljudes
Zehnderi värvikaardil olevates
värvitoonides ja viimistlustes,
võimalikud on ka oma mõõtudes
erilahendused. Zehnder Excelsioris on
ühendatud kodu hubasus ja soojus.
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Zehnder
Excelsior
Siin annab Zehnder Excelsior hubast
soojust magamistuppa. Radiaatori
puhas ja vaoshoitud disain täiendab
sisekujundust suurepäraselt.
Ruumieraldajana kasutamisel jätab ta
läbipaistva ja õhulise mulje.
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Zehnder
Kleo
Zehnder Kleo on peenelt keerukas ja
funktsionaalne. Tema elegantset,
avatud ja läbipaistvat konstruktsiooni
toetavad silmapaistvad jõudluse
näitajad. Veelgi enam,
moderniseeritud mudeleid on
saadaval olemasoleva torustikuga
ühendamiseks. Võimalikud on
erilahendused. Zehnder Kleo on
saadaval ka ruumieraldajana.
Saadaval peaaegu igas Zehnderi
värvikaardil olevas värvitoonis
ja viimistluses.
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Zehnder
Kleo
Delikaatne, horisontaalsete joontega
Zehnder Kleo. Atraktiivne alternatiiv
– eraldiseisev versioon või
ruumieraldaja.
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Zehnder
Roda
Ideaalne esikusse, kööki ja
vannituppa. Zehnder Roda ei võta
üldse ruumi. Tegelikult, ta annab ruumi
juurde! Kasulikud lisatarvikud, nagu
konksud ja käterätitorud, teevad
Zehnder Roda radiaatori veelgi
praktilisemaks. Saadaval kõikides
Zehnderi värvikaardil olevates
värvitoonides ja viimistlustes.

Zehnder Roda on
saadaval ka vaid
elektriga köetava
radiaatorina.

Esteetiliselt meeldiv disain
ja täiuslik, integreeritud,
taustavalgustusega ekraaniga
juhtimisseade.
62

DISAINRADIAATORID ELUTUBADESSE JA MUUDESSE RUUMIDESSE KODUS

63

DISAINRADIAATORID ELUTUBADESSE JA MUUDESSE RUUMIDESSE KODUS

Zehnder
Roda
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Zehnder
Roda
Compact
Moodne, tõhus ja võimas: Zehnder
Roda Compact. Moodne, iseloomulike
horisontaalsete lamedate torudega
disain, integreeritud ventiil, võre ja
erinevad ühendamisvõimalused.
Zehnder Roda Compact on tänu
kahekihilistele lamedatele torudele
ja ülatorude konvektor-ribidele
eriti võimas.
Tema väike veesisaldus annab
radiaatorile ka eriti kiire
reageerimisvõime. Saadaval kuue
erineva kõrgusega, peaaegu igas
Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis.
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Zehnder
Alura Tech
Zehnder Alura Tech
elektriradiaator on äärmiselt kiire
reageerimisvõimega ja on
suurepärane valik, sest on vaatamata
oma väikestele mõõtudele väga
kõrge soojustootlikkusega.
Juhtpaneel on elegantselt radiaatori
disaini integreeritud ja seda on lihtne
kasutada. Saadaval valgena.

Avatud akna tuvastus:
radiaator lülitub
automaatselt välja, kui
aken on teatud ajaks
lahti tehtud.
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Zehnder
Metropolitan
Nii elegantne kui rafineeritud: Zehnder
Metropolitan. See uuenduslik lame
radiaator on seina suunas ahenev,
jättes nii erakordselt õhulise mulje.
Zehnder Metropolitan sobib iga
sisustuse ja stiiliga. Saadaval
erinevates suurustes ja versioonides
ning peaaegu igas Zehnderi
värvikaardil olevas värvitoonis
ja viimistluses.
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Zehnder
Metropolitan
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Zehnder
Nova
Olgu teie taotluseks traditsiooniline,
kaasaegne või ultramoodne disain,
Zehnder Nova rahuldab oma laia
valiku ja mõõdu järgi tehtud
mudelitega iga teie soovi. Oma
õhukese vormi ja moodsa välimusega
on Zehnder Nova mitmekülgne valik.
See radiaator on alati õige valik ja
teda on saadaval paljudes Zehnderi
värvikaardil olevates värvitoonides
ja viimistlustes.
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Zehnder
Radiapanel
Suletud kerega paneelradiaator
Zehnder Radiapanel on saadaval laias
mudelite valikus. Vormide ja suuruste
mitmekesisus võimaldab
individuaalseid lahendusi igaks
puhuks. Saadaval peaaegu igas
Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.
Soojustootlikkust saab veelgi
võimendada konvektorribidega
mudelitel. Võimalikud
on erilahendused.

72

DISAINRADIAATORID ELUTUBADESSE JA MUUDESSE RUUMIDESSE KODUS

Zehnder
Plano
Hea disain keskendub olulisele. Hästi
disainitud radiaator samuti.
Ta keskendub soojusele ja
mugavusele. Just nagu Zehnder
Plano. See on paksuseinaline ja tugev
radiaator, mille lame pealispind tagab
suure soojustootlikkuse. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.
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Zehnder
Stana
Aknaalusel põrandal või alkoovis.
Zehnder Stana tagab ideaalse sooja
õhu jaotuse kogu ruumis. Konvektorjaluseplaat varjab elegantselt kõik
ühendused. Tagasihoidlik disain ja
mudelite paljusus võimaldab Zehnder
Stana täiuslikku sobitumist mistahes
sisekujundusse. Saadaval peaaegu
igas Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.
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Zehnder
Fare Tech
Elektriradiaator Zehnder Fare Tech
ühendab endas ilu ja nutikuse,
omades elegantset kumerat vormi ja
juhtpaneeli sujuvat integreeritust.
Tänu tema kütteprogrammidele on
tõhus kütmine väga lihtne. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.

Avatud akna tuvastus:
radiaator lülitub
automaatselt välja, kui
aken on teatud ajaks
lahti tehtud.

Juhtimine kolme
eelpaigaldatud
kütteprogrammi ja
energiatarbimise näidikuga
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Zehnder
Radiator
Bench
Eluruumi, esikusse või koridori –
kui soovite lõõgastavat ja mugavat
atmosfääri, hakkate Zehnder Radiator
Benchi armastama. Täiuslik
kombinatsioon pingist ja radiaatorist.
Istet on võimalik kohapeal valida.
Radiaator on saadaval peaaegu igas
Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.

Zehnder
Charleston
Bench
Zehnder Charleston Bench sobib
erinevatesse keskkondadesse ja
erinevateks eesmärkideks tänu selle
kombinatsioonile pingist, hoiuruumist
ja radiaatorist. Kuna iga koht ja selle
vajadused on erinevad, pakub see
mudel laia valikut võimalusi
kombineerida pinki, hoiuruumi
ja radiaatorit.
Pinki on võimalik kohapeal valida.
Kinnisvaraomanikud võivad ise
otsustada, missugune hoiuruum või
istme disain on parim. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.
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Zehnder
Radiavector
Bench
Zehnder Radiavector Bench on
kompaktse soojustootlikkusega
ja on ideaalseks lisandiks eluruumi
või spordisaali.
Radiaatoris on ühendatud kompaktne
soojustootlikkus, mugavus ja stiilsus.
Pink on ideaalne koht puhkamiseks ja
lõõgastumiseks. Klient saab selle
kohapeal valida, kuid on saadaval ka
Zehnderi erinevates Werzalit®
viimistlustes. Võimalik on saada ka
nurga- ja erilahendusi. Saadaval
peaaegu igas Zehnderi värvikaardil
olevas värvitoonis ja viimistluses.
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Zehnder
Radiavector
Kompaktne, võimas ja lihtne. Tänu
oma suurele soojustootlikkusele on
Zehnder Radiavector konvektor
ideaalne aknaorvadesse või
talveaedadesse. Tema madal kõrgus
annab talle esteetilise välimuse.
Saadaval on ka nurga- ja
erilahendused. Saadaval peaaegu
igas Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.
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ZEHNDER TERRALINE KANALIRADIAATORID

Kanaliradiaatorid
Täiuslik kliima: te küll tunnete seda, kuid ei näe. Lihtne paigaldada ja pärast
paigaldamist praktiliselt nähtamatu. Need radiaatorid sobituvad teie
ehitusprojektidesse kompromissitult. Zehnderi kanaliradiaatorid kasutavad
ära füüsika põhimõtted, iseäranis selle, et külm õhk langeb suurtelt
klaaspindadelt allapoole. Seega on nad ideaalseks täienduseks
muudele küttesüsteemidele ja tagavad suurema soojusvarustuse
lühemateks perioodideks.
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Zehnder
Terraline
Kanaliradiaator Zehnder Terraline on
elegantseks ja võimsaks alternatiiviks,
kui esteetilistel põhjustel ei ole
võimalik kasutada vabalt seisvaid
radiaatoreid, või kui põrandaküte ei
ole võimalik. Nähtavale jääb üksnes
raam, mis on integreeritud
disainvõrega. Zehnder Terralinest
tõuseb ülespoole soe õhk ning see
loob meeldiva ja loomuliku soojuse.
See kanaliradiaator on ideaalne
kohtades, kus on suured,
täispikkuses klaaspinnad.
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SOOJUSPUMBA RADIAATORID

Disainradiaatorid soojuspumpade ja
madaltemperatuuri süsteemidele
NEO (New Energies Optimised) tähendab uue energia optimeerimist:
väikesed kuid võimsad ventilaatorid ühendatuna kütteseadmetega
suurendavad soojustootlikkust ning tõstavad ruumi temperatuuri kiiresti
soovitud tasemele. On imekspandav, kui suur on selle radiaatori
soojustootlikkus ning kui vaikne on tema töö.
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Zehnder
Nova Neo
Atraktiivne radiaatori lahendus
spetsiaalselt madala temperatuuriga
veele. Zehnder Nova Neo rahuldab
kõik vajadused. Võrreldes
põrandakütte või tavapäraste
radiaatoritega, on madala
veetemperatuuriga radiaatoritel
sama süsteemi temperatuuri korral
oluliselt lühem üleskütmise aeg.
Zehnder Nova Neo pakub tänu oma
sisseehitatud ventilaatoritele
mugavust ja soojust veelgi kiiremini.
Saadaval paljudes Zehnderi
värvikaardil olevates värvitoonides
ja viimistlustes.

Standardse radiaatori
suurus sama
soojustootlikkuse
jaoks

85

SOOJUSPUMBA RADIAATORID

Zehnder
Terraline Neo
Kanaliradiaator Zehnder Terraline Neo
on elegantseks alternatiiviks, kui
esteetilistel põhjustel tuleks vältida
vabalt seisvaid radiaatoreid, või kui
põrandaküte ei ole võimalik. Nähtavale
jääb üksnes raam, mis on integreeritud
disainvõrega. Seal kus loomulik
soojusjuhtimine ei ole piisav, muudab
Zehnder Terraline Neo soojusjuhtivuse
ventilaatorite abil paremaks. See
tagab suure soojustootlikkuse ja hoiab
aknad kondensaadi vabana, kuid
muudab ruumi kütmise ka palju
paindlikumaks võimaldades selle
sisselülitamist siis, kui tekib vajadus
lühiajaliseks kütmiseks.
See kanaliradiaator on ideaalne
kohtades, kus on suured,
täispikkuses klaaspinnad.
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Zehnder
Stana Neo
Täiuslik radiaatori lahendus madala
temperatuuriga veele. Aknaalusel
põrandal või alkoovis. Zehnder Stana
Neo tagab ideaalse sooja õhu jaotuse
kogu ruumis. Vaiksed, integreeritud
ventilaatorid võimaldavad suuremat
soojustootlikkust isegi madalate
süsteemitemperatuuride korral.
Selle konvektori põrandal olev kate
varjab elegantselt kõik ühenduskohad.
Tagasihoidlik disain ja mudelite
paljusus võimaldab Zehnder Stana
Neo täiuslikku sobitumist mistahes
sisekujundusse. Saadaval peaaegu
igas Zehnderi värvikaardil olevas
värvitoonis ja viimistluses.

Võre ümarad avad
võimaldavad paremat
sooja õhu liikumist
ja ruumi tõhusamat
kütmist.
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MADALA VEETEMPERATUURI RADIAATORID

Hea
keskkonnale ja
teie eelarvele

5 –15%
1– 2%

5–15%

1–2%

30%
100

30%

50

30%

Töö maht

Madala veetemperatuuri radiaatorid
säästavad kütteenergiat oluliselt. Kui
nad on täpselt sobitatud teie
küttesüsteemiga, võib neid seadistada
nii, et nad rahuldaks teie vajadused nii
suuruse kui jõudluse osas. Ja te saate
kasutada olemasolevaid ühendusi:
madala veetemperatuuri radiaatorid
on saadaval moderniseeritud
mudelitena või tellimuse
peale tehtuna.

Potentsiaalne energiasääst

Nõutavad väärtused

Vanad küttesüsteemid avaldavad
survet nii keskkonnale kui ka teie
rahakotile. Üks viis tarbimise
vähendamiseks on võtta ette
ehitustöö, kuid sageli on see seotud
suurte kulutuste, müra ja mustusega.
Alternatiiviks on asendada tehnilised
osad olemasoleva süsteemi sees, ilma
et peaks tegema muudatusi
konstruktsioonis. Kokkuhoiu
saavutamisel on oluline roll energia
efektiivsel ülekandmisel – kui kõik
soojusjuhtimisega seotud tegurid
(nagu radiaatorid, termostaatventiilid
jne) on optimaalselt kooskõlas,
võib saavutada kuni 30%-list
energiasäästu.

0
Saavutatud kasu
(ruumis)

Jaotamine
(torustik)

Tootmine
(boiler/
soojuspump)

Efektiivset energiaülekannet mõjutavad tegurid
■ Sobivad radiaatorid
■ Soojuskiirguse proportsioon
■ Sooja vee temperatuur
■ Termostaatventiilid
■ Ruumi temperatuur
■ Soojusjuhtimise tingimused
■ Ventilatsiooni käitumine

Süsteemi nõutavad väärtused ja hälve, mis on seotud energiatõhususega
võrrelduna teguritega, mis on seotud energia jaotamise ja tootmisega.
Allikas: „Energia efektiivne ülekandmine“ („Efficient transfer of energy“), prof ja
dr ing. Heinz Bach (saadaval vaid saksa keeles)
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Saavutage
efektiivsuse uus
tase madala
veetemperatuuri
radiaatoritega
Zehnderi madala veetemperatuuri
radiaatorid on eriti tõhusaks
alternatiiviks standardsete radiaatorite
kõrval – madalate veetemperatuuride
jaoks mõelduna on nad eriti
efektiivsed. Vastavate ventiilidega
tarnituna sobivad nad eriti hästi
kasutamiseks väikeste veekogustega
ja osalise koormusega. Selleks et
tagada soojast veest saadava
kütteenergia efektiivne ülekanne
radiaatorisse, on radiaatorid ehitatud
kasutamiseks koos
kondensatsioonikatlate ja
soojuspumpadega, millel on
vertikaalne vee läbilaskevõime.

■
■
■
■
■
■

Energiatõhus
Võimas
Kiire reageerimisega
Hügieeniline
Perfektselt sobituv küttesüsteemiga
Saadaval moderniseeritud
radiaatoritena ja tellimisel tehtavana
■ Mitmed mudelid ja pinnaviimistlused

89

RADIAATORITE ERILAHENDUSED

Radiaatorite
erilahendused
Kõik, mida peate teadma kütmise kohta.
Mil viisil on võimalik täita erakorralisi
ehitusnõudeid? Kas on võimalik asendada
radiaatoreid ilma suuremaid ümberehitustöid
ette võtmata? Kas on olemas kuluefektiivset
küttesüsteemi kevad- ja sügishooajaks?
Järgnevatel lehekülgedel leiate kütmise kohta
häid ideid, huvitavaid alternatiivseid võimalusi
ning kasulikku teavet meie toodete kohta.
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Mõõdu järgi
tehtud
radiaatorid
Kas töötate spetsiifiliste
ehitusnõuetega korterites või
ateljeedes? Zehnderi radiaatorid
võimaldavad teil ellu viia oma
ehitusdisaini alased ideed. Zehnder
Charlestoni kohandatud lahendused
võivad hubast soojust anda näiteks ka
nurka paigaldatuna. On suurepärane,
kui hea planeering sisaldab endas ka
õiget lahendust soojuse jaoks.

Nurgaga
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Zehnder Subway loob visuaalse, kuid
siiski läbipaistva ruumieraldaja köögi
ja elutoa vahel.

Ruumieraldaja

Zehnder Excelsiori korrapärase trapetsi
kuju järgib täpselt trepi kaldjoont.

Trapetsikujuline
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Zehnder Charleston saab hakkama
ruumi arhitektuuri isikupära ja
dünaamika järgimisega.

Kumer

Renoveerimise näide: Zehnder Nova
soojuskiirguse mugavus vanas hoones.

Nurgaga
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Elektriradiaatorid

Kui kogu maja ei vaja kütmist kevadel
ja sügisel, ei pea te loobuma küttest
näiteks oma vannitoas. Zehnderi
elektriline küttesüsteem jätkab tööd
vaid elektrit kasutades või
kombineerituna keskküttesüsteemiga.
Praktiliselt kõik Zehnderi
vannitoaradiaatorid on saadaval
elektriradiaatoritena (siin on näitena
Zehnder Universal) ja isegi need
mudelid, mis on eelnevalt töötanud
keskküttesüsteemi ühendatuna, on
lihtsasti ümberseadistatavad, kui neile
paigaldada elektriline kütteelement.
Zehnderi elektriradiaatorid on hinna ja
mugavuse alusel jaotatud preemiumja ökonoomsusklassi alla.

Preemiumklass.
Zehnder WIVAR II
võimaldab teil endil
pealispinna temperatuuri
reguleerida ning kasutada
kahetunnist taimeri
programmi.

Kaugjuhtimispuldi
mudeli 1 abil saate
ruumi temperatuuri
käsitsi reguleerida nelja
eelseadistatud temperatuuri
raames.
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Peale selle, et Zehnderi preemiumklassi
WIVAR II annab sooja, näeb ta ka põrutav
välja, nagu näha siintoodud Zehnder
Universal disainradiaatori näitel.

Zehnderi radiaatorite
harmooniline disain
loob esteetilise
aktsendi

Lülitage sisse ja nautige mõnusat olemist
koos ökonoomsusklassi Zehnder DBMiga,
mis on siin näidatud koos Zehnder Toga
disainradiaatoriga.

Standardversioon
koos DBM elektrilise
kütteelemendiga; koos
WIVAR II -ga, millele
võib soovi korral lisada
kaugjuhtimispuldi
mudeli 1

Elektriradiaatorid
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Moderniseeritud
radiaatorid

Värske väljanägemine, uus elulaad:
radiaatorid on harmoonilise keskkonna
loomisel oluliseks teguriks. Vanadel
radiaatoritel on palju puudusi: pikk
reageerimisaeg, vähene
soojustootlikkus, rooste ja lubjakivi
tekke oht. Renoveerimine ei saa enam
olla lihtsam: Zehnderi moderniseeritud
radiaatorid on lihtsasti ühendatavad
olemasoleva torustikuga ilma et peaks
välja vahetama või muutma mistahes
ühendusi või ette võtma
ümberehitustöid ja ei mingit segadust.
Täpselt kohandatud küttevõimsus hoiab
töökulud madalana – korralik lahendus
pikaks ajaks.
Enne: vana radiaator

Enne ja pärast: vana radiaator
asendatakse kiiresti ja lihtsasti uue
Zehnderi mudeliga, mis näeb tõesti
välja nagu peab.
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Pärast: Zehnder Charleston Retrofit

MODERNISEERITUD RADIAATORID

Moderniseeritud
radiaatorid
eluruumidesse
Zehnderi eluruumidesse mõeldud
moderniseeritud radiaatoreid on
saadaval laias valikus
pinnaviimistlusega.

Enne: vana radiaator

Pärast: Zehnder Charleston Retrofit

Pärast: Zehnder Nova

Pärast: Zehnder Radiapanel

Pärast: Zehnder Excelsior

Pärast: Zehnder Kleo
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Moderniseeritud
radiaatorid
vannituppa
Zehnderi moderniseeritud radiaatorid
tõstavad mugavust ja annavad
vannitoale modernse ilme. Neid on
saadaval paljudes suurepärase läikega
või mattides värvitoonides ja
viimistlustes.

Enne: vana radiaator
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Pärast: Zehnder Charleston Retrofit

MODERNISEERITUD RADIAATORID

Pärast: Zehnder Universal

Pärast: Zehnder Toga
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LISATARVIKUD

Zehnderi lisatarvikud
Väikesed detailid, mis muudavad elu
lihtsamaks: olgu see käterätitoru või -konks –
lai valik Zehnderi lisatarvikuid loob korra
vannitoas ja eluruumides. Kõik lisatarvikud on
loomulikult disainitud nii, et nad sobiks
radiaatoritega ning mis löövad särama, kui
neid pisut harjata Zehnderi lambavillast
puhastusharjaga, mida on samuti saada
laias valikus.
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Zehnderi
lisatarvikud

Käterätikonks

Käterätitoru

Käterätikonks, magnetiga

Lambavillast puhastushari

Käterätitoru, magnetiga
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Värvikaart
Arhitektuursed

White Matt
0556

White Quartz
0521

Pure White
RAL 9010 / 9010*

Aluminium Look
9551*

Inox Look
0332*

White Aluminium
9006*

Titane
0335*

Grey Aluminium
9007*

Anthracite
0346

Volcanic
0336

Anthracite Grey
RAL 7016 / 7016*

Traffic Black
RAL 9017 / 9217

Jet Black
RAL 9005 / 9005*

Black Matt
0557

Black Quartz
0550

Lemon
0515*

Traffic Yellow
RAL 1023 / 1023*

Orange Quartz
0528

Flame Red
RAL 3000 / 3000*

Ruby Red
RAL 3003 / 3003*

Mauve
0517*

Violet
0518*

Strawberry
NCS-S-2065-R20B / 3770

Dark Purple
0848

Amethyst Quartz
0516

Lichen
NCS-S-2010-G60Y / 8723

Spring Green
0846

Pacific Blue
0519

Horizon Blue
0520*

Prussian Blue
0555*

Toonid

* Need värvid on läikivad, kõik ülejäänud on matid.
Mõned värvid/pinnaviimistlused on saadaval vaid teatud toodete jaoks. RAL ja NCS on tootja poolt määratud.
Vaatamata ülimale hoolikusele selle värvikaardi koostamisel ja meie radiaatorite värvimisel, võib värvitoonides esineda kergeid kõrvalekaldeid, mida võib
põhjustada värvide seeriate kaupa tootmine ning värvitava aluspinna eripära (keraamika, paber, metall jne).
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Looduslik

Edelweiss
0067

Cream
RAL 9001 / 9001*

Pergamon
0081*

Jasmin
0072

Oyster White
RAL 1013 / 1013*

Grey White
RAL 9002 / 9002*

Chinchilla
0064

Manhattan
0077*

Natura
0035*

Bahama
0054*

Petal
0510*

Sand Quartz
0522

Beige Quartz
0523

Caramel Quartz
0511

Terracotta Quartz
0512

Gold Look
0514*

Brown Quartz
0529

Dark Brown
0847

Chocolate Brown
RAL 8017 / 8017*

Standard

Viimistlused

Traffic White
RAL 9016 / 9016*

Inox

Chrome
0008

Technoline (Clear)
0325*

Selgitus

Värvi nimi
Zehnderi nr / värvi standard
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Zehnder
Comfosystems
Kui töötate uue hoone juures või on tegemist
renoveerimisprojektiga, on teil
kinnisvaraarendajana tänapäeval vaja arvesse
võtta paljusid asjaolusid: elanike mugavus ja
tervis, energia- ja finantsküsimused ning
kehtivad määrused ja ehitusalased
õigusnormid. Kuigi moodsad, õhutihedad
ehitusmaterjalid vähendavad energiatarbimist,
säilib siiski teatud õhuvahetus. Siin on
lahenduseks mugav ruumi õhuvahetus: see
on tervislik, mugav ja energiatõhus alternatiiv
õhuvahetusele akna kaudu, mis võimaldab
energiasäästu tänu integreeritud
soojustagastusele ning garanteerib veelgi
parema heaolutunde saavutamiseks
optimaalse õhukvaliteedi siseruumides.

Õhuvahetusel
akna kaudu
võib
eluruumidesse sattuda
müra, putukaid,
õietolmu ja
saasteaineid. Kuidas
saavutada nii
tervislikkust kui
mugavust?

Kui soovite funktsionaalsust, vastupidavust ja
tänapäevasel tasemel tehnoloogiat.

Suurem mugavus
ja tervislikkus

Mugava ruumi
õhuvahetusega võivad
aknad suletuks jääda ja
teie eluruumides on
ikkagi pidevalt värske ja
puhas õhk ning CO2
sisaldus on väike. See
aitab kaasa teie heaolule,
unele, keskendumis- ja
töövõimele. Lisatarvikuna
saadaolevad peenfiltrid
püüavad kinni kõik
tahked peenosakesed ja
õietolmu.
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Energia
säästmine on
oluline ning
akna kaudu õhuvahetus
toob kaasa väärtusliku
soojuse kao, see on
energia ja raha
raiskamine. Kuidas ma
saan energiat
efektiivsemalt
kasutada?

Ebapiisav õhu
juurdevool
võib
põhjustada niiskuse ja
hallituse teket, eriti
õhutihedate
ehitusmaterjalide korral.
See kahjustab hoone
konstruktsiooni ning
vähendab kinnisvara
väärtust. Mida ma saan
teha kinnisvara väärtuse
säilitamise heaks?

Kas ventilatsioonisüsteem sobib
minu stiiliga? Kas see
mõjub häirivalt minu
eluruumi sisustuses?
Kuidas näeb ventilatsioonisüsteem välja?

Avatud aknad
meelitavad
ligi vargaid ja
on turvarisk, mida on
võimalik vältida. Kuidas
ma saan oma kinnisvara
turvalisemaks muuta?

Palju efektiivsem
energiakasutus

Kinnisvara
väärtuse
säilimine

Sobib igale stiilile

Suurem turvalisus

Mugava ventilatsiooniga
on õhutihedate ehitusmaterjalide energiatõhusus
täielikult ära kasutatud.
Tõhusa, kuni 95%-lise
soojustagastussüsteemiga on võimalik säästa
kuni 50% soojusenergiat.

Mugava ruumi
õhuvahetusega
eemaldatakse kasutatud
õhust üleliigne niiskus,
see hoiab ära hallituse
tekke ning hoone
konstruktsioon
ja kinnisvara
väärtus säilivad.

Ventilatsioonitorud
paigaldatakse seina, lae
ja/või põranda sisse nii,
et neid ei jää näha.
Nähtavale jäävad üksnes
disainvõred ja
juhtpaneelid. Sobib
igale stiilile.

Mugava ventilatsiooniga
ei pea te avama aknaid,
kuna see tagab piisava
värske õhu sissepuhke ja
hapnikuvaese õhu
väljatõmbe. Peale selle
vähendate te
sissemurdmise ohtu ja
tõstate oma turvalisust.

-50%
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Alati värske õhk:
Hügieeniline, mugav, tervislik.
Lihtsam, tõhusam ja mugavam: Zehnderi ventilatsioonisüsteemid tagavad
seadusega ettenähtud minimaalse õhuvahetuse, nende küttekulud on
väiksemad ning ruumide sisekliima on aastaringselt mugav. Enam kui
40-aastane kogemus Zehnderi terviksüsteemide arendamises ja
tootmises. Üksikud komponendid on intelligentsel moel koos töötama
pandud ning neid iseloomustab ülim funktsionaalsus ja vastupidavus.

3
1

2

Välisõhk
Sissepuhkeõhk
Väljatõmbe õhk
Heitõhk

1 	Värske õhu sissepuhe:

Hoone välisseinas paikneva
õhuvõtu ava kaudu suunatakse
süsteemi värske ja filtreeritud
õhk. Värsket välisõhku
saab eelnevalt suunata läbi
pinnasesisese soojusvaheti, mis
kasutab õhu soojendamiseks
maapõueenergiat.
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2 	Ventilatsiooniüksus: Kuni 95%

soojusest saadakse väljatõmbe
õhust ning kantakse üle värske
õhu soojendamiseks. Valikuliste
komponentide abil saab õhku
niisutada, kütta, jahutada või
kuivatada.

3 	Õhu jaotamine:

Õhujaotussüsteem suunab
õigel temperatuuril oleva
värske õhu vajadusel eraldi
ruumidesse ning ventileerib
väljatõmbe õhu välja.
Õhu hulka saab iga toa
jaoks eraldi reguleerida.

ZEHNDER COMFOSYSTEMS

Ventilatsiooniüksus
Efektiivne ja intelligentne

Zehnder ComfoAir Q

Ventilatsioonisüsteemi põhiosa võimaldab suurt soojustagastust, madalat
energiatarbimist ning töötab väga vaikselt.
Kontrollüksuse kaudu on otsene ligipääs enamikele tähtsatele funktsioonidele.
Menüü järgi juhtimine on lihtne – ekraanile kuvatakse teave ventilatsioonisüsteemi
hetkeolukorra kohta. Zehnderi ventilatsiooniüksuseid on võimalik integreerida ka
hoone juhtimissüsteemi (Building Management System – BMS).
Süsteemi täiendusi, nagu pinnasesisest soojusvahetit või õhu
tempereerimisüksust saab ventilatsioonisüsteemile soovi korral lisada.
Pinnasesisene soojusvaheti võimaldab sissepuhkeõhu täiendavat
eeltempereerimist nii suvel kui talvel, tagades nii veelgi suurema mugavuse ja
suurema energiasäästu. Jahutusüksus tempereerib aktiivselt sissepuhkeõhku
ja vähendab selles olevat niiskuse hulka soojuspumba abil.

Zehnder ComfoCool Q / ComfoFond-L Q

Õhujaotussüsteem
Hügieeniline ja puhas
Lisaks ventilatsiooniüksusele mängib mugava ruumi õhuvahetuse optimaalse
funktsionaalsuse juures olulist rolli ka õhujaotussüsteem:
see mõjutab ventilatsiooni jõudlust, olemust, energiatõhusust, hügieeni ja
hooldamise lihtsust. Zehnderi unikaalne, mitmekesine tooteportfell pakub
lahendusi igaks olukorraks.
Õhujaotussüsteem paigaldatakse nähtamatuna seina, lae või põranda sisse.
Clinside, ventilatsioonitorude sile sisemine kiht hoiab ära tolmu kogunemise.
Optimaalseks tööks on vaja minimaalset hooldust ning filtrit on võimalik
vahetada kiiresti ja tõrgeteta. Õhujaotussüsteem on SKZ-sertifikaadiga ning
heaks kiidetud hügieeniinstituudi poolt.

Zehnder ComfoTube flat 51 / ComfoTube

Disainvõred
Perfektne välimus
Disainvõred, mis sobivad igasuguse sisekujundusega varjavad
diskreetselt õhu sissepuhke- ja väljatõmbeavasid. Neid on saadaval
roostevabast terasest või valge värvi viimistlusega. Mõned mudelid on
saanud tootedisaini auhinna iF Product Design Award.
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