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Komfortní, zdravé a úsporné 
vytápění elektrickými radiátory

Nízké náklady na pořízení a instalaci: pokud se rozhodujete o nejvhodnějším systému 
vytápění pro váš dům, důkladně zvažte všechny možnosti. V budovách s nízkou spotřebou 
energie se vzhledem k malé tepelné ztrátě nevyplatí investovat do teplovodního vytápění, 
tepelných čerpadel a podobně. Pořizovací náklady na elektrické radiátory jsou výrazně nižší.  
Navíc se jednoduše připojí do elektrické sítě a šetří prostor a náklady za technickou místnost. 

Tepelný komfort: další velkou výhodou elektrických radiátorů (oproti podlahovému vytápění)  
je jejich přesná regulace a rychlá reakce na potřeby uživatelů. Umožňují nastavit časový program 
vytápění a mnohé z nich zapojení do systémů tzv. chytré domácnosti (smart home).  
V době naší přítomnosti nám tak zajišťují tu nejlepší tepelnou pohodu.

Zdraví: elektrické trubkové radiátory Zehnder poskytují větší podíl sálavého tepla, příjemně 
ohřívající povrch lidského těla s menším prouděním vzduchu a víření prachu v místnosti. 

Trendy a legislativa: význam elektrického vytápění stoupá v souladu s trendem výstavby  
domů s minimální tepelnou ztrátou a blížícím se termínem platnosti směrnice o budovách s téměř 
nulovou spotřebou energie (NZEB). Ta mimo jiné vyžaduje, aby od 1. ledna 2020 byly všechny 
novostavby projektovány s velmi nízkou spotřebu energie, ve značném rozsahu pokrytou 
z obnovitelných zdrojů. Měly dobře regulovatelné systémy vytápění a větrání s vysokou účinností.

Pocit bezpečí, estetický vzhled: výše uvedeným požadavkům a nařízení pro elektrické 
radiátory EcoDesign, platného od 1. 1. 2018, vyhovují inovované elektrické radiátory Zehnder.  
S celou řadou úsporných a užitečných funkcí poskytují bezpečné vytápění a přispívají  
k estetické stránce interiéru.

Ekonomický provoz: nejčastějším argumentem proti využití elektřiny jako energetického  
zdroje vytápění je údajná ekonomická náročnost provozu. I vzhledem k výše uvedenému  
(malé energetické ztráty současných domů), není spotřeba energie nikterak vysoká.  
Navíc domy s elektrickým vytápěním využívají zvláštní dvoutarifové sazby, které snižují  
náklady na odebíranou elektřinu. Regulací vytápění můžete dosáhnout úsporu  
až 40 % energie. 
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Nová směrnice o požadavcích na EcoDesign 
V souladu s trendem snižování energetické náročnosti budov zavádí od ledna 2018 Evropská  
unie novou směrnici o požadavcích na EcoDesign některých výrobků včetně elektrických 
radiátorů. Směrnice klade na tyto výrobky nové, vyšší nároky, které jsme pro naše zákazníky 
proměnili v atraktivní výhody. 

 Pohotovostní režim 

 ■ Maximální spotřeba elektrické energie 

0,5 W v pohotovostním režimu

 Funkce časovače 

 ■ Individuální denní a týdenní program 

 ■ Nastavení teploty po hodinách

 Adaptabilní funkce 

 ■ Inteligentní systém, který se přizpůsobí 

zvyklostem svého uživatele

 ■ Funkce s detekcí přítomnosti osob, která 

postupně snižuje teplotu, pokud není 

nikdo v místnosti

* Některé z funkcí jsou k dispozici pouze u vybraných elektrických radiátorů.

 Detekce otevřeného okna 

 ■ Automatické vypnutí radiátoru, pokud 

je otevřené okno

 ■ Přechod do předchozího režimu, když 

se okno zavře

 Dálkové ovládání 

 ■ Spolehlivé rádiofrekvenční ovládání 

všech funkcí kdekoliv v místnosti 

 ■ Ovládací jednotka součástí  

dodávky

Jako přední výrobce systémů pro vytápění, větrání a chlazení 

se společnost Zehnder již mnoho let věnuje vývoji inovativních 

výrobků s cílem usnadnit co nejvíce život svým zákazníkům  

a přinést komfort do jejich domovů. 

Co je požadováno?

Elektrické radiátory se jmenovitým tepelným výkonem nad 250 W 

se mohou od ledna 2018 prodávat pouze za předpokladu,  

že splní většinu z následujících požadavků. *

Vaše výhody s elektrickými radiátory Zehnder

Nízké náklady na vytápění
Snižte své náklady na vytápění díky možnosti ovládání vytápění dle aktuální potřeby.

Příjemný pocit bezpečí
Získejte pro Vás a Vaši rodinu pocit bezpečí díky výrobkům, které prokazatelně splňují ty nejvyšší  

standardy a nabízejí odpovídající doplňkové funkce jakou je například dětská pojistka.

Maximální komfort
Dopřejte si každé ráno komfort vyhřáté koupelny i ostatních bytových prostor a nastavte si teplotu  

dle svých preferencí za pomoci individuálně nastaveného časového programu. 

Snadná obsluha
Objevte jak snadné a pohodlné ovládání vytápění může být. 
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 topné těleso ø 34 mm, V 134 mm, krytka v barvě radiátoru 

 IP 64, 3-žilový rovný bílý kabel 1,2 m se zástrčkou

 nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu (≤ 0,5 W)

 ovládání na tělese topné tyče otočným prstencem:

   regulace teploty média, 4 režimy provozu:

    protizámrzný ~12 °C (modrá LED bliká po 10 s)

    stupeň topení 1 ~50 °C (zelená LED)

    stupeň topení 2 ~65 °C (oranžová LED)

   časový spínač ~65 °C na 2 hod. (oranž. LED bliká po 2 s)

  ovládání dálkovým ovladačem Model 1,  

88x88x21 mm, na baterie:

  regulace teploty v prostoru, 5 režimů provozu:

    protizámrzný ~12 °C (LED bliká modře po 10 s)

    T1/~18°C, T2/~20°C, T2/~22°C, T3/~24°C

  časový spínač ~65 °C s volitelnými intervaly 1/2/4 hod. 

   indikátor stavu baterie

    možnost nastavit denní a týdenní program s aplikací pro 

Android a IOS pomocí Bluetooth

 těleso topné tyče, v bílé barvě, výška 47 mm

 IP 44, 3-žilový rovný bílý kabel 1,2 m bez zástrčky, třída II

 nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu (≤ 0,5 W)

 regulace teploty v prostoru

 2 hod. časový spínač

 detektor otevřeného okna

  denní a týdenní program s aplikaci Zehnder Control app 

pomocí Bluetooth 

 těleso topné tyče vestavěné / v barvě radiátoru

  IP 44, třída II, 2-žilový rovný bílý kabel 1,2 m se zástrčkou

 nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu (≤ 0,5 W)

  ovládání dálkovým ovladačem Model 2,  

80x80x15 mm, na baterie:

  regulace teploty v prostoru manuálně

  denní a týdenní program 

  časový spínač do 2 hod.

   detektor otevřeného okna

   zámek funkcí 

  ke chromovanému radiátoru  

navíc dodáván chromovaný  

rámeček ovladače

 těleso topné tyče ø 35 mm, V 120 mm, chrom / bílá

 IP 44, 3-žilový rovný bílý kabel 1,2 m se zástrčkou

 regulace teploty média, 4 režimy provozu:

   vypnuto

   protizámrzný (≤ 10 °C),

   střední topný výkon (~40 °C)

   plný topný výkon (~65 °C)

 2 hod časový spínač (~65 °C)

  tělesa pro čistě elektrický provoz s touto el. topnou tyčí DBM 

jsou dodávány jako elektrické sušáky ručníků  
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Elektrické radiátory  
pro koupelny

Příjemně vyhřátá koupelna když ráno 
vstáváte, teplé ručníky když se chystáte 
ke koupeli, výjimečný design zcela  
v souladu s Vaším vkusem, ať je jakýkoliv.
Užívejte si předností koupelnových 
radiátorů i v provedení čistě elektrickém, 
bez nutnosti velkých stavebních úprav,  
s praktickými funkcemi a zárukou 
úsporného provozu. A samozřejmě ve 
vysoké kvalitě švýcarské značky Zehnder.    

Přehled elektrických koupelnových radiátorů, použitých topných tyčí a jejich ovládání
Designový radiátor Elektrická topná 

tyč WIVAR II 
s ovladačem 
Model 1

Elektrická topná
tyč WIVAR II
bez ovladače
(1) (2)

Elektrická topná 
tyč RACY-C,-S,-K 
s ovladačem 
Model 2

Duální topný 
systém  
s ovladačem 
Model 3 

Elektrická topná
tyč DBM (1)

Elektrická topná
tyč TIMERMEMO 
(3)

Zehnder Yucca 

Zehnder Yucca Asym 

Zehnder Yucca Cover 

Zehnder Yucca Mirror 

Zehnder Vitalo Bar 

Zehnder Vitalo Spa 

Zehnder Fina Bar 

Zehnder Roda Twist Spa Air 

Zehnder Metropolitan Bar 

Zehnder Metropolitan Spa 

Zehnder Quaro 

Zehnder Subway 

Zehnder Forma Spa 

Zehnder Forma Asym 

Zehnder Klaro 

Zehnder Universal 

Zehnder Nobis 

Zehnder Impa 

Zehnder Zeta 

Zehnder Aura 

Zehnder Virando 

Funkce radiátorů podle použitých topných tyčí a jejich ovládání

(1) Radiátory vybavené el. topnou tyčí WIVAR II bez ovladače nebo topnou tyčí DBM nejsou určeny pro elektrické vytápění místností, jedná se o sušáky na ručník.

(2) Topná tyč umožňuje pouze regulaci teploty média, další funkce (denní a týdenní program) možné pomocí dálkového ovladače Model 1, který se objednává zvlášť.

(3) Další funkce (denní a týdenní program) možné díky mobilní aplikaci Zehnder Control app přes Bluetooth.

El. topná tyč WIVAR II s ovladačem Model 1

Elektrická topná tyč TIMERMEMO

El. topná tyč RACY-C/-S/-K s ovladačem Model 2

Elektrická topná tyč DBM
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Zehnder Yucca Cover. Estetický design  

s jedinečným komfortem. Svislé trubky jsou 

decentně skryté za dekorativním krytem  

- lakovaný ve stejném barevném odstínu jako 

radiátor, chromovaný nebo z nerezové oceli, 

vyzařující příjemné sálavé teplo. Perfektní 

tepelný zážitek do koupelny s pohodlným 

sušením a zavěšením ručníků ze strany. 

Zehnder Yucca Mirror. Krása a praktičnost. 

Jasný, přímočarý, elegantní designový 

radiátor s integrovaným zrcadlem, které 

prozáří Vaší koupelnu. Patentovaná vnitřní

konstrukce zaručuje vytápění všemi trubkami 

radiátoru. Umožňující pohodlné zavěšení  

a sušení ručníků. Podle potřeby instalace 

s vodorovnými trubkami napravo nebo 

nalevo.

Elektrická topná tyč WIVAR II s ovladačem 
Model 1 (funkce viz str. 7)

Elektrická topná tyč WIVAR II s ovladačem 
Model 1 (funkce viz str. 7)

Zehnder
Yucca Cover

Zehnder
Yucca Mirror

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY PRO KOUPELNYELEKTRICKÉ RADIÁTORY PRO KOUPELNY

Zehnder Yucca, originál ve tvaru „palmy“. 

Výjimečný designový prvek pro větší 

koupelny. Jemně zakulacené konce trubek 

působí elegantně a zabraňují poranění. 

Ideální k pohodlnému zavěšení více ručníků, 

osušek nebo županů z obou stran.  

Patentovaná vnitřní konstrukce zaručuje  

vytápění všemi trubkami radiátoru. Na přání 

2-řadé provedení s vysokým výkonem.

Dostupné modely
Výška: 90, 130, 180 cm
Šířka: 50, 60, 80 cm
Tepelný výkon: 300 - 1200 W 
Provedení: bílá, chrom, 48 barev

Elektrická topná tyč WIVAR II s ovladačem  
Model 1 (funkce viz str. 7)

Zehnder Yucca

Výjimečně čistý a praktický design 

s prvotřídní kvalitou provedení.  

Patentovaná vnitřní konstrukce zaručuje 

vytápění všemi trubkami radiátoru. Pohodlné 

nasunutí ručníků z levé nebo pravé strany, 

díky kterému se jejich sušení stane radostí 

pro celou rodinu. Na přání ještě výkonnější 

2-řadé provedení a varianta  

pro rozdělení prostoru koupelny. 

Dostupné modely
Výška: 90, 130, 170 cm
Délka:  40, 50, 60 cm
Tepelný výkon:  300 - 900 W 
Provedení: bílá, chrom, 48 barev

Zehnder  
Yucca Asym

Elektrická topná tyč WIVAR II s ovladačem  
Model 1 (funkce viz str. 7)

Dostupné modely
Výška: 150, 180 cm
Délka: 60 cm
Tepelný výkon: 600 W
Provedení: bílá, chrom, 48 barev

Dostupné modely
Výška: 180 cm
Délka:  60 cm
Tepelný výkon:  300 - 600 W
Provedení: bílá, chrom, 48 barev
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Zehnder Fina Bar se svým plochým, 

puristickým tvarem nechá integrovat do 

všech moderních koupelen. Sálavé teplo 

velké topné plochy zajišťuje příjemný 

komfort. Držáky na ručníky podtrhují 

elegantní vzhled a udržují příjemně nahřáté 

ručníky. Sklopné boční kryty zakrývají 

konzole, flexibilní připojení Zehnder 

EasyTube s libovolnou roztečí je ideální  

také pro rekonstrukce.

Radiátory do koupelen jsou čím dál 

rafinovanější. Zehnder Roda Twist Spa Air  

to dokazuje: s tělesem otočným o 180°  

pro jednoduché zavěšení ručníků. Díky 

integrovanému výkonnému topnému 

ventilátoru se koupelna vyhřeje ještě rychleji. 

Integrovaná elektrická topná tyč RACY-C  
s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)

Duální topný systém s integrovanou el. top. tyčí 
s ovladačem Model 3 a el. topným ventilátorem

Zehnder
Fina Bar

Zehnder
Roda Twist
Spa AirInspirováno přírodou. Zehnder Vitalo Spa  

je díky organickému tvaru a inovativní 

technologii s vysokým tepelným výkonem 

krásný a praktický zároveň. Výrazný 

obvodový profil propůjčuje topnému tělesu 

nezaměnitelný vzhled. V závislosti na jeho 

výšce slouží jeden nebo dva otvory  

pro sušení ručníků a osušek.

Dostupné modely
Výška: 150, 180 cm
Délka: 50, 60, 70 cm
Tepelný výkon: 350 - 1000 W 
Provedení: bílá, elox Alu, 47 barev

Integrovaná elektrická topná tyč RACY-S  
s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)

Zehnder
Vitalo Spa

Čistý geometrický tvar může být tak krásný  

a navíc energeticky účinný. Zehnder Vitalo 

Bar je toho důkazem. Revoluční technologie 

s vysoce vodivými materiály jako je hliník, 

měď a grafit zajišťuje mimořádně rychlé 

vytápění koupelny s příjemným sálavým 

teplem. Chromované držáky se postarají  

o usušení a příjemné nahřátí ručníků. 

Dostupné modely
Výška: 125, 160, 190 cm
Délka: 40, 50, 60 cm
Tepelný výkon: 350 - 1000 W 
Provedení: bílá, elox Alu, 47 barev

Zehnder
Vitalo Bar

Integrovaná elektrická topná tyč RACY-S  
s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)

Dostupné modely
Výška: 130, 150, 180 cm
Délka: 50, 60, 70 cm
Tepelný výkon: 450 - 1000 W  
Provedení: bílá, 48 barev

Dostupné modely
Výška: 100, 140, 190 cm
Délka: 55 cm
Tepelný výkon radiátoru:    500 - 1000 W
Tepelný výkon ventilátoru: 1000 W
Provedení: bílá, 47 barev
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Tvarově čistý, pravoúhlý design z trubek 

čtvercového průřezu se nevnucuje, nýbrž 

podřizuje. Perfektně se hodí do moderní 

koupelny. Velká vzdálenost mezi 

vodorovnými trubkami a konzole na 

obvodovém rámu dovolují pohodlné zavěšení 

a sušení ručníků v jakékoliv výšce radiátoru. 

Na přání v provedení pro rozdělení prostoru. 

Stylový čistý design bez kompromisů. 

Markantní pravoúhlý rám a jemné kulaté 

vodorovné trubky působí harmonicky. Vytváří 

designový objekt, který přesvědčuje rovněž 

jako vícenásobný držák na ručníky stejně 

jako elektrické topné těleso v koupelně.  

Na přání v provedení pro rozdělení prostoru.

Tvarově sladěná topná tyč RACY-S s ovladačem 
Model 2 (funkce viz str. 7)

Tvarově sladěná topná tyč RACY-S s ovladačem
Model 2 (funkce viz str. 7)

Zehnder
Quaro

Zehnder
Subway

Zehnder Metropolitan Spa upoutává 

moderním plochým vzhledem a velkorysými 

otvory, usnadňující zavěšení a sušení ručníků 

a osušek. Jednoduchá krása a funkčnost  

ve Vaší koupelně. Dostupný v elektrickém, 

kombinovaném i teplovodním provedení  

v mnoha barvách vč. atraktivního 

průhledného laku Technoline.

Dostupné modely
Výška: 80, 120, 150, 180 cm
Délka: 40, 50, 60 cm
Tepelný výkon: 300 - 900 W 
Provedení: bílá, Technoline, 48 barev

Integrovaná elektrická topná tyč RACY-S  
s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)

Zehnder
Metropolitan
Spa

Inovativní elegantní design do koupelny. 

Elektrický radiátor pro vytápění a sušák 

ručníků v jednom. Lehce a vzdušně působící 

topné trubky v plochém designu zajišťují 

vysoký podíl sálavého tepla a díky tomu 

celkovou tepelnou pohodu. Pro snadné 

zavěšení a sušení ručníků poslouží 

chromované držáky na ručník. 

Dostupné modely
Výška: 80, 120, 150, 180 cm
Délka: 40, 50, 60 cm
Tepelný výkon: 300 - 900 W 
Provedení: bílá, Technoline, 48 barev

Zehnder
Metropolitan
Bar

Integrovaná elektrická topná tyč RACY-S  
s ovladačem Model 2 (funkce viz str. 7)

Dostupné modely
Výška: 100, 140, 180 cm
Délka: 45, 60 cm
Tepelný výkon: 300 - 900 W  
Provedení: bílá, chrom, 48 barev

Dostupné modely
Výška: 130, 150, 180 cm
Délka: 45, 60 cm
Tepelný výkon: 300 - 900 W  
Provedení: bílá, chrom, 48 barev
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Zehnder Universal. Název, který hovoří  

za vše. Jeho univerzálnost spočívá 

v možnosti výroby v rozměrech „na míru" 

nebo ve zkoseném provedení pro koupelny 

v podkroví. Umožňuje instalaci na stěnu 

nebo kolmo na zeď pro rozdělení prostoru. 

Vysoké tepelné výkony až 1200 W umožňují 

elektrické vytápění i větších koupelen.

Zehnder Nobis s vysoce kvalitním 

chromovaným povrchem je ideálním řešením 

pro klasický styl koupelen. Velká vzdálenost 

mezi trubkami spojuje extravagantní 

charakter a funkčnost, umožňuje výjimečně 

snadné sušení ručníků a osušek.

Elektrická topná tyč WIVAR II bez ovladače 
(funkce viz str. 7)

Elektrická topná tyč DBM (funkce viz str. 7)

Zehnder
Universal

Zehnder
Nobis

Elektrický designový radiátor Zehnder Klaro 

působí ušlechtilým dojmem díky svému 

propracovanému designu z kulatých 

vodorovných a svislých trubek, dokonale  

svařených bez viditelných svárových spojů. 

Ideálně se hodí pro sušení ručníků  

a vzhledem k vysokému tepelnému  

výkonu rovněž pro vytápění koupelen. 

Dostupné modely
Výška: 80, 120, 150, 180 cm
Délka: 40, 50, 60 cm
Tepelný výkon: 300 - 900 W  
Provedení: bílá, chrom, 48 barev

Elektrická topná tyč TIMERMEMO  
(funkce viz str. 7)

Zehnder
Klaro

Asymetrický koupelnový radiátor Zehnder 

Forma Asym je tvořen kombinací robustních 

svislých trubek a vodorovných kulatých 

trubek z jedné strany otevřených. Ručníky 

tak lze pohodlně nasunout ze strany. Dle 

dispozice koupelny lze zvolit pravé nebo levé 

provedení. Vysoký tepelný výkon nabízí 

elektrické vytápění i větší koupelny.
Dostupné modely
Výška: 120, 150, 170 cm
Délka: 50, 60 cm
Tepelný výkon: 500 - 900 W 
Provedení: bílá, 48 barev

Zehnder
Forma Asym

Elektrická topná tyč RACY-C s ovladačem 
Model 2 (funkce viz str. 7)

Dostupné modely
Výška: 70, 120, 180 cm
Délka: 45, 50, 60, 75 cm
Tepelný výkon: 300 - 1200 W  
Provedení: bílá, chrom, 48 barev

Dostupné modely
Výška: 100 cm
Délka: 50 cm
Tepelný výkon: 150 W  
Provedení: chrom
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Elektrický sušák ručníků Zehnder Zeta  

s netradičním plochým designem 

vodorovných trubek přináší do koupelny 

moderní vzhled a funkčnost. Velkorysý 

prostor mezi sadou vodorovných trubek  

a jejich větší vzdálenost od zdi umožňuje  

snadné zavěšení a rychlejší sušení ručníků.

Elektrický radiátor Zehnder Virando 

představuje ideální řešení pro příznivce 

klasického tvaru koupelnového radiátoru za 

výbornou cenu. Je vyráběn s kvalitním 

povrchem, vytvořeným 2-vrstvým lakováním, 

zaručujícím jeho dlouhou životnost. Modely  

o výšce 90, 120 a 150 cm ve 48 barvách 

nabízí komfortní a úsporné vytápění koupelen.

Elektrická topná tyč DBM (funkce viz str. 7) Elektrická topná tyč DBM (funkce viz str. 7)

Elektrická topná tyč TIMERMEMO 
(funkce viz str. 7)

Zehnder
Zeta

Zehnder  
Virando 

Zehnder Impa vyniká svou jemnou elegancí  

a praktickou funkčností. Geometrický design 

tohoto elektrického sušáku ručníků  

z ocelových trubek čtvercového průřezu se 

skvěle hodí do moderní koupelny. Velké 

otvory mezi sestavou vodorovných trubek, 

jejich větší vzdálenost od zdi a montážní 

konzole  skryté za svislými trubkami 

umožňují výjimečně snadné zavěšení a 

sušení několika ručníků najednou. 

Dostupné modely
Výška: 120, 140, 160 cm
Délka: 50 cm
Tepelný výkon: 300 - 600 W  
Provedení: bílá, chrom

Elektrická topná tyč DBM (funkce viz str. 7)

Zehnder  
Impa

Linie elektrického sušáku ručníků Zehnder 

Aura v rovném nebo prohnutém provedení se 

svislými trubkami z D-profilu a vodorovnými 

kulatými trubkami se velmi dobře hodí do 

každé moderní koupelny. Vysoce kvalitní 

chromovaný povrch zaručuje dlouhou 

životnost i ve vlhkém prostředí koupelny. 

K dispozici v mnoha rozměrech za příznivou 

cenu. 

Dostupné modely
Výška: 80, 120, 150, 180 cm
Délka: 50, 60, 75 cm
Tepelný výkon: 300 - 600 W 
Provedení: chrom

Zehnder Aura 

Dostupné modely
Výška: 120, 160 cm
Délka: 50, 60 cm
Tepelný výkon: 300 - 600 W  
Provedení: bílá, chrom

Dostupné modely
Výška: 90, 120, 150 cm
Délka: 50, 60 cm
Tepelný výkon: 500 - 1000 W  
Provedení: bílá, 48 barev
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Elektrické radiátory
pro bydlení & veřejný 
prostor

Elektrické radiátory Zehnder v sobě snoubí 
krásu s inteligencí. Představují atraktivní 
řešení vytápění interiéru pro novostavby  
i rekonstrukce. Perfektně doplňují nebo 
nahrazují stávající systém vytápění  
- například u nízkoenergetických staveb  
a zvláště ve spojení se systémy  
komfortního větrání s rekuperací tepla. 

Díky inteligentnímu způsobu ovládání  
a vysokému podílu příjemného sálavého  
tepla nové bytové elektrické radiátory  
Zehnder vytvářejí zdravé a komfortní vnitřní 
klima a zároveň šetří energii a náklady  
na pořízení i provoz. Kvalitní zpracování  
od švýcarského výrobce Zehnder navíc  
zaručuje dlouhou životnost.

Na následujících stránkách se můžete 
seznámit s novými elektrickými radiátory 
Zehnder Charleston, Zehnder Alura Tech  
a Zehnder Roda stejně jako inovovanými 
elektrickými topnými tělesy Zehnder Fare 
Tech. Ceny a technické údaje získáte 
v ceníku Designové bytové radiátory  
nebo na www.zehnder.cz.

Nadčasová elegance. Originál mezi 

ocelovými trubkovými radiátory. Výkonný, 

všestranný a bezpečný díky zaoblenému 

tvaru článků. Poskytuje příjemné sálavé 

teplo, které promění obytný prostor v oázu 

tepelné pohody. Nově k dispozici 

v elektrickém provedení, plněný topným 

médiem na bázi oleje. Dostupný o výšce 60 

cm v 6 různých délkách (3-trubkový) a v 

jednom nízkém provedení o výšce 30 cm 

(5-trubkový), které je ideální pro umístění 

před okna a do zimních zahrad. Dodáván 

s integrovanou el. topnou tyčí a rádiově 

řízeným dálkovým ovladačem Model 1. 

S přívodním kabelem bez zástrčky, pro 

připojeni do el. sítě 230V.

Zehnder
Charleston

Dostupné modely - nástěnné:
Výška:  60 cm
Délka:  50, 60, 73, 87, 100, 128 cm
Hloubka:  10 cm (od zdi 3,5 cm)
Tepelný výkon:  500 - 2000 W
Provedení:  bílá, Technoline, 47 barev
(dodávka vč. nástěnných konzol)

Dostupné modely - stojící:
Výška:  30 cm (nad podlahou ≥ 110 cm)
Délka:  96 cm (20 článků)
Hloubka:  173 cm (od zdi ≥ 43 cm)
Tepelný výkon:  1000 W
Provedení:  bílá, Technoline, 47 barev
(dodávka vč. 2 stojánkových konzol)

Rádiofrekvenční dálkové ovládání Model 2:

  snadná regulace teploty v prostoru manuálně

  komfortní provoz dle potřeby díky možnosti denního  

a týdenního programování 

  časový spínač do 2 hod

  detekce otevřeného okna

  zámek funkcí 

  vyšší energetická účinnost díky nízké spotřebě energie v pohotovostním režimu 0,5 W  

(topné těleso vestavěné vpravo dole, třída ochrany II, stupeň ochrany  IP44)

Model pro montáž na stěnu (obr. nahoře) a model samostatně stojící (obr. dole).
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Elektrický aluminiový radiátor Zehnder Alura 

Tech se svou výjimečně rychlou odezvou  

a příznivou cenou je opravdu zajímavou 

volbou. Navzdory jeho malým rozměrům 

nabízí vysoký tepelný výkon. Lamely 

s rovnou čelní plochou v šířce 10 mm mají 

nejen velkou tepelnou vodivost, ale díky 

hliníkové konstrukci i vysokou antikorozní 

ochranu. Ovládací panel je elegantně 

integrován a jeho obsluha je intuitivní. 

Zehnder Alura Tech naplněn stejně jako 

ostatní elektrické radiátory nemrznoucím 

topným médiem, dodáván s přívodním 

kabelem bez zástrčky, třída ochrany  

II, stupeň ochrany  IP34, pro připojeni  

do el. sítě 230V.

Elektrické ocelové radiátory Zehnder Roda 

přesvědčují svým moderním vzhledem  

a dokonalým výrobním opracováním Jemně 

zaoblené ploché trubky 70 x 11 mm 

v kombinaci se 4 mm vzduchovou mezerou 

zajistí rychlé a účinné vytápění obytných 

prostor i kanceláří. Jsou dostupné  

v provedení vodorovném nebo svislém, 

plněné topným médiem. Dodávány 

s integrovanou el. topnou tyčí a rádiově 

řízeným dálkovým ovladačem Model 1. 

S přívodním kabelem 1,2 m bez zástrčky,  

pro připojeni do el. sítě 230V, vč. montážní 

sady. Provedení: bílá RAL 9016, 48 barev.

Zehnder 
Alura Tech

Zehnder
Roda

Dostupné modely
Výška: 57,5 cm
Délka: 37, 47, 57, 77, 87, 117 cm
Hloubka: 8 cm (od zdi 2,5 cm)
Tepelný výkon: 500 - 2000 W  
Provedení: bílá  RAL 9010 (Pure White)

Dostupné modely - vodorovné:
Výška:  44 cm, délka 82, 112, 152 cm
Výška:  59 cm, délka 82, 112, 132, 152 cm
Hloubka:  2-řadé / 5,6 cm (od zdi 4,6 cm)
Tepelný výkon: 750 - 2000 W

NOVINKA

Inteligentní ovládání

  součástí radiátoru ovládací panel s jednoduchou obsluhou díky tlačítkům plus a mínus 

pro nastavení teploty 

 komfortní provoz dle potřeby díky možnosti denního a týdenního programování 

 tři přednastavené programy vytápění

 digitální zobrazení aktuální teploty a spotřeby energie

 detekce otevřeného okna

 zámek tlačítek

 vyšší energetická účinnost díky nízké spotřebě energie v pohotovostním režimu 0,5 W 

Detekce otevřeného okna

  vnější teplotní čidlo snímá změny teploty, na které reaguje integrovaný termostat 

  je-li po delší dobu v místnosti otevřené okno, integrovaná ovládací jednotka 

automaticky vypne radiátor

  jakmile se okno opět uzavře, radiátor se vrací do standardního režimu

  inteligentní vytápění, které šetří energii a náklady

Konzole „H“

Také na montáž bylo myšleno: součástí dodávky montážní konzole ve tvaru „H“  

v barvě radiátoru s integrovanou vodováhou pro snadnou, rychlou a přesnou  

vodorovnou instalaci na stěnu. 

Rádiofrekvenční dálkové ovládání Model 2:

  snadná regulace teploty v prostoru manuálně

  komfortní provoz dle potřeby díky možnosti denního  

a týdenního programování 

  časový spínač do 2 hod

  detekce otevřeného okna

  zámek funkcí 

  vyšší energetická účinnost díky nízké spotřebě energie v pohotovostním režimu 0,5 W  

(topné těleso vestavěné vpravo dole, třída ochrany II, stupeň ochrany  IP44)

NOVINKA

Dostupné modely - svislé:
Výška:  50 cm, délka 61, 91, 120, 150 cm
Výška:  70 cm, délka 61, 83, 98,  
 120, 142 cm
Hloubka:  2-řadé / 5,6 cm (od zdi 4,6 cm)
Tepelný výkon: 500 - 1750 W

Dostupné modely - svislé:
Výška:  152 cm, délka 38 cm
Výška:  182 cm, délka 45, 60 cm
Výška:  202 cm, délka 30, 38, 52, 60, 75 cm
Výška:  222 cm, délka 45, 52, 67 cm
Hloubka:  1-řadé / 5,5 cm (od zdi 3,0 cm)
Tepelný výkon: 750 - 2000 W
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Zehnder 
Fare Tech

Zehnder Fare Tech je elektrické topné 

těleso, které spojuje estetický vzhled 

s inteligencí. Nadchne díky elegantně 

oblému čelnímu tvaru a harmonicky 

integrovanému ovládacímu panelu. 

S jeho programy vytápění se účinné 

vytápění stává zcela snadným. 

K dostání téměř ve všech barvách  

a povrchových úpravách dle přehledu 

barev Zehnder.

Čidlo otevřeného okna: 
Při déle otevřeném 
okně se radiátor 
automaticky vypne.

Inteligentní ovládací 
panel se třemi 
předinstalovanými 
programy vytápění  
a zobrazením spotřeby 
energie
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PŘEHLED BAREV 

Standard Standard pro Zehnder Alura Tech, Fare Tech1)

Oyster White
1013* / RAL 1013

Gold Look  
(vzhled zlata)
0514*

Strawberry 
3770 / NCS-S-2065-R20B

Dark Brown 
0847

Lichen
8723 / NCS-S-2010-G60Y

Jasmin 
0072

Terracotta Quartz
0512

Ruby Red
3003* / RAL 3003

Petal
0510*

Pacific Blue
0519

Grey White
9002* / RAL 9002

Brown Quartz 
0529

Mauve
0517*

Chocolate Brown
8017* / RAL 8017

Spring Green
0846

Pergamon 
0081*

Caramel Quartz
0511

Flame Red
3000* / RAL 3000

Bahama 
0054*

Prussian Blue
0555*

Cream
9001* / RAL 9001

Beige Quartz 
0523

Amethyst Quartz
0516

Traffic Yellow
1023* / RAL 1023

Natura 
0035*

Horizon Blue
0520*

Edelweiss 
0067

Sand Quartz 
0522

Orange Quartz 
0528

Lemon
0515*

Manhattan 
0077*

Dark Purple
0848

Chinchilla 
0064

Violet
0518*

Kategorie barev 1

Kategorie barev 2

Architectural

Architectural

Natural

Natural

Tonic

Tonic

White Matt
0556

White Quartz
0521

Pure White
9010* / RAL 9010

Anthracite Grey 
7016* / RAL 7016

Traffic Black
9217 / RAL 9017

Jet Black
9005* / RAL 9005

Black Quartz
0550

Black Matt
0557

Titane
0335*

Anthracite 
0346

Volcanic 
0336

White Aluminium 
9006*

Grey Aluminium 
9007*

Některé barvy / povrchové úpravy jsou k dispozici pouze u vybraných produktů. Potřebné informace naleznete u jednotlivých výrobků. 
U skutečné barvy radiátoru může dojít v důsledku rozdílných výrobních procesů k odchylkám (v barevném odstínu a lesku).  
RAL a NCS jsou označení výrobců barev.

Povrchy ušlechtilých kovů

Chrom
0008*

vzhled nerezové oceli 
0332*

Barva se vzhledem ušlechtilého kovu

Vysvětlivky

Název barvy
Označení Zehnder / standardní označení
Zehnder EDI označení

1)  Pro všechny ostatni radiátory: Pure White (9010) = barva kategorie 1, pro Zehnder Fare Tech, 
Zehnder Alura Tech: bílá Traffic White (9016) = barva kategorie 1

2) Pouze pro radiátory Zehnder Charleston, Zehnder Metropolitan 
* Tyto barvy jsou lesklé, všechny ostatní barvy jsou matné.

Přehled barev 

Bílá (Traffic White)  
9016* / RAL 9016 

Pure White
9010* / RAL 9010

ELEKTRICKÉ RADIÁTORY PRO BYDLENÍ & VEŘEJNÝ PROSTOR

Elektrický radiátor Zehnder Fare Tech v sobě 

snoubí krásu s inteligencí. Na pohled působí 

jedinečným dojmem díky elegantně oblému 

čelnímu tvaru lamel, které mají nejen velkou 

tepelnou vodivost, ale díky hliníkové 

konstrukci i vysokou antikorozní ochranu  

a krátkou reakční dobu pro zajištěni 

tepelného komfortu. Neobvyklý zaoblený  

tvar navíc vyzařuje příjemné sálavé teplo 

optimálně do prostoru. Na pravé straně, kde 

se nachází topné tyče, je umístěn inteligentní 

tlačítkový ovládací panel. LCD displej 

zobrazuje přehledně teplotu a spotřebu 

energie. Radiátor je dodáván s kabelem  

a zástrčkou pro připojeni do el. zásuvky 

230V, IP34. 

Zehnder
Fare Tech

Dostupné modely
Výška: 57,5 cm
Délka: 40, 50, 65, 80, 90, 130 cm
Hloubka: 10 cm (od zdi 5 cm)
Tepelný výkon: 500 - 2000 W  
Provedení: bílá  RAL 9010 (Pure White),   
 47 barev

Technoline 2) 
0325*

Inteligentní ovládání

  estetický vzhled a snadné ovládání pomocí dokonale integrovaného ovládacího panelu 

s podsvíceným LCD displejem

  komfortní provoz dle potřeby díky možnosti denního a týdenního programování 

  digitální zobrazení aktuální teploty a spotřeby energie

  detekce otevřeného okna

  detekce přítomnosti osob v místnosti

  zámek tlačítek

  vyšší energetická účinnost díky nízké spotřebě energie v pohotovostním režimu 0,5 W  

Detekce otevřeného okna

  vnější teplotní čidlo snímá změny teploty, na které reaguje integrovaný termostat 

  je-li po delší dobu v místnosti otevřené okno, integrovaná ovládací jednotka 

automaticky vypne radiátor

  jakmile se okno opět uzavře, radiátor se vrací do standardního režimu

  inteligentní vytápění, které šetří energii a náklady
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Zehnder 
Fare Tech

Zehnder Fare Tech je elektrické topné 

těleso, které spojuje estetický vzhled 

s inteligencí. Nadchne díky elegantně 

oblému čelnímu tvaru a harmonicky 

integrovanému ovládacímu panelu. 

S jeho programy vytápění se účinné 

vytápění stává zcela snadným. 

K dostání téměř ve všech barvách  

a povrchových úpravách dle přehledu 

barev Zehnder.

Čidlo otevřeného okna: 
Při déle otevřeném 
okně se radiátor 
automaticky vypne.

Inteligentní ovládací 
panel se třemi 
předinstalovanými 
programy vytápění  
a zobrazením spotřeby 
energie

Konzole „H“

Také na montáž bylo myšleno: součástí dodávky montážní konzole ve tvaru „H“  

v barvě radiátoru s integrovanou vodováhou pro snadnou, rychlou a přesnou  

vodorovnou instalaci na stěnu. 
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