
TECHNICKÁ PoDPoRA

 

AKCE

Akce na rozvody vzduchu a designové mřížky pro komfortní větrání  
s rekuperací tepla, platná od 1. 4. do 30. 9. 2017

Vždy to nejlepší klima pro

ÚSPORA ČASU
A NÁKLADŮ

  Designové radiátory               Komfortní větrání               Stropní systémy pro vytápění a chlazení               Zařízení pro čištění vzduchu



Jedině volbou kvalitních větracích jednotek a hygienických rozvodů vzduchu získá zákazník ve 
svém rodinném domě to, co od systému větrání s rekuperací tepla očekává = trvale čerstvý 
zdravý vzduch. Na rozdíl od větrací jednotky se rozvody zabudovávají do stavby a po jejich 
instalaci již k nim není přístup nebo velmi omezený. Proto je nutné rozvodům vzduchu věnovat 
velkou pozornost! Díky několika patentům a výrobě z nezávadné umělé hmoty jsou rozvody 
vzduchu od švýcarského koncernu Zehnder vysoce hygienické a extrémně snadno instalovatelné. 
Bez nadsázky lze říci, že patří k tomu nejlepšímu na českém trhu. 

Zehnder nabízí řešení rozvodů opravdu pro každou situaci: pomocí kulatých trubek o Ø 75 a 90 mm nebo využitím plochých trubek o 

výšce jen 51 mm lze systém rozvodu vzduchu vést ve stropě, stěně nebo v podlaze. Nejčastější se realizují rozvody s prvky o Ø 90 mm 

a právě ty lze nyní pořídit v rámci "AKCE 25" s dodatečnou 25% slevou.

AKCE 25

Vysoce hygienické a snadno instalovatelné  
rozvody vzduchu za zvýhodněnou cenu!   
 

Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90
      jednoduché upevnění díky integrovaným patkám

        snadné, pevné a dokonale těsné spojení s větrací trubkou díky fixační sponě 

a O-kroužku, který se objednává zvlášť

      plastový, 100% těsný, tř. D (běžný kovový vykazuje netěsnosti)

      délka hrdla L 300 mm - lze snadno zkrátit na potřebný rozměr

        vč. krytek, zabraňující vnikání nečistot během instalace

Těsnící O-kroužek 90
      pro utěsnění spoje větrací trubky s krytem vývodu vzduchu a rozdělovačem

      7x inovovaný pro zabezpečení dokonalé těsnosti !

MOC 1.274 Kč v akci 956 Kč bez DPH  
č. 990 326 126, L 300 mm

Větrací trubka Zehnder ComfoTube 90
      velká ohebnost a malé poloměry ohybu, trubky v ohybu nepraskají  

(poloměr ohybu = průměr trubky, 3-4x flexibilnější než běžné trubky)

      hladký vnitřní povrch Clinside výrazně zabraňuje usazování prachu, umožňuje čištění

      kvalitní nezávadná umělá hmota, certifikovaná hygienickým ústavem

      nízké tlakové ztráty - poloviční než běžné trubky, jednotka tak může pracovat  

na nižší úroveň ventilace, tišší chod

Role 50 m, MOC 8.148 Kč v akci 6.111 Kč bez DPH  

č. 990 328 009, kulatá ø 90 mm 

Role 20 m, MOC 3.584 Kč v akci 2.688 Kč bez DPH  

č. 990 328 010, kulatá ø 90 mm

MOC 652 Kč v akci 489 Kč bez DPH  
sada 10 ks, č. 990 328 363

Akce platná od 1. 4. do 30. 9. 2017 resp. do vyprodání zásob u velkoobchodů

AKCe 25 25% sleVA
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Zákazníci od komfortního větrání s rekuperací tepla očekávají "stále čerstvý čistý vzduch" s úsporou 
nákladů na vytápění. To zajistí pouze fungující systém, vyžadující odborný návrh a instalaci stejně jako 
kvalitní větrací jednotku a odpovídající rozvody vzduchu. Volbou produktů Zehnder můžete těžit  
z mnohaletých zkušeností, získáte nejvhodnější návrh, záruku kvalitní instalace a maximální funkčnosti.

SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE

Snadná, rychlá a kvalitní instalace
pro maximální spokojenost zákazníka

snadná a rychlá instalace - šetří čas a peníze
     stavebnicový systém s malým počtem sladěných součástí

     velká ohebnost a malý poloměr ohybu trubek

    integrované patky u TVA-P a úhleníky u CLD-P sloužící k jejich snadnému upevnění 

Nízké tlakové ztráty - nižší spotřeba el. energie a hlučnost
      100% těsné kryty vývodů vzduchu, rozdělovače mají nejmenší netěsnost na trhu 0,38 m3/h

     rychlé, bezpečné a dokonale těsné spojení trubek s kryty vývodů vzduchu a rozdělovačem pomocí O-kroužku a fixačních spon

Optimální množství čerstvého vzduchu 
      regulační sety Zehnder pro rychlé a snadné vyregulování optimálního množství 

vzduchu do jednotlivých místností

      hvězdicovitý” systém rozvodů vzduchu se samostatným potrubím do každé místnosti 

- umožňuje přesné vyregulování množství vzduchu, zamezuje přeslechům mezi 

místnostmi 

Vysoká hygiena, snadné čištění - trvale čerstvý zdravý vzduch
      větrací trubky a vývody vzduchu jsou opatřeny krytkami, zabraňující vnikání nečistot během instalace

     hvězdicovité navržené rozvody, hladký vnitřní povrch trubek a přístup ke všem součástem umožňují  

snadné a důkladné čištění a tím zachování vysoké hygieny po mnoho let

   pro čištění Zehnder zapůjčuje čistící sadu s rotujícím kartáčem s připojením na vysavač 

ComfoWell = rozdělovač & tlumič hluku "v jednom"

Zehnder ComfoTube

Zehnder ComfoTube

TVA-P

CLD-P

ventil nebo design. mřížka

pravoúhlá design. mřížka

filtr G4 *)

filtr G4 *)

Časově méně náročná instalace šetří peníze zákazníků a čas instalatérů, který mohou věnovat dalším zakázkám.

O-kroužek

O-kroužek
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NoVINKY 2017

Novinky Zehnder pro komfortní větrání 2017

Větrací jednotky nové generace  

Zehnder ComfoAir Q
    Nejvyšší úroveň komfortu bydlení 

zdravý vzduch, optimální teplota přiváděného  

vzduchu, tichý provoz (až o 8 dB (A) nižší hlučnost), snadná obsluha

    Vysoká energetická účinnost (A+)  

až 90% rekuperace tepla (dle PHI*) a o10% nižší spotřeba energie  

(dle PHI* 0,24 W h/m3)  

    Dokonalá integrace - 3 velikosti s výkony: 350, 450, 600 m3/hod, optimálně 

sladěné prvky rozvodu vzduchu, zemní výměník, chladící jednotka 

    Velice snadná instalace a uvedení do provozu  

univerzální pro levou a pravou instalaci, extrémně snadné zprovoznění 

jednotky, možnost dodatečné instalace předehřevu

Volitelné příslušenství k decentrálním rekuperačním jednotkám  

Zehnder ComfoAir 70, Zehnder Comfospot 50
    Senzory vlhkosti, CO2 a kvality vzduchu (VOC)     

automaticky řídí výměnu vzduchu ➝ komfortní obsluha pro zdravější  

vnitřní klima a vyšší energetická účinnost (A)

    Externí ovládací jednotka Zehnder ComfoLED 

připojení kabelem, instalace kdekoliv v domě/bytě ➝ snadné dálkové ovládání

Decentní, tichý a regulovatelný ventil přiváděného vzduchu   

Zehnder ComfoValve luna s125   
    Atraktivní, decentní vzhled - s výškou jen 30 mm a extrémně tichým  

a efektivním rozvodem vzduchu bez průvanu - využívá Coandova efektu 

    Možnost nastavení žádaného průtoku vzduchu   

Inteligentní konstrukce umožňuje snadnou montáž do stropu nebo na stěnu  

a nastavení množství vzduchu   

   

Snížení až 50% doby instalace větracích trubek 

Upevňovací spony pro Zehnder ComfoTube 75, 90
    Ještě rychlejší a bezpečnější instalace rozvodů vzduchu  

Trubky se do plastové upínky jednoduše “zacvaknou” a zajistí  

vrchním dílem. Použití samostatně  

/ spojení vedle nebo nad sebe 

Již v prodeji / v ceníku od 1. 1. 2017

Již v prodeji / v ceníku od 1. 4. 2017

V prodeji od 11 / 2017

V ceníku 04/2017, prodej od 1. 7. 2017
PHI* - dle certifikace "Passivhaus Institut"
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Výsledkem technické výjimečnosti Zehnder ComfoAir Q:

   prokazatelná spokojenost zákazníků

   vyrobení 10 000 jednotky dne 6. února 2017

   obdržení ceny za design iF Design Award 2017

   obdržení Velké ceny AOVV za inovativní výrobek roku 

První reakce z instalací: 

Zprovoznění jednotky -
to je pohádka, nádhera!

VELKÁ CENA



Svou širokou nabídkou ventilů a designových 
mřížek Zehnder dokazuje, že řízené větrání  
s rekuperací tepla nejen vytváří komfortní a zdravé 
vnitřní klima a šetří náklady na vytápění, ale rovněž 
přispívá k estetické stránce interiéru.

AKCE 10

Dokonalý vzhled designových mřížek a ventilů 
pro moderní interiéry

14

God luft som også er 
fin å se på 

De eneste synlige komponentene i 
rommet er åpningene for tilførsels- og 
avtrekksluft. Zehnders designrister er 
både elegant og diskret utformet for å 
passe perfekt inn i omgivelsene.
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Široký výběr designových mřížek a ventilů:
     z nerezové oceli nebo bíle lakované
     mnohé z nich oceněné za design
     diskrétně zakrývající výstupy pro přívod a odvod vzduchu
     optimálně přivádějící čerstvý vzduch bez průvanu
      odvádějící vzduch přes vložené filtry, díky kterým nejsou trubky 

znečištěné - toto řešení poskytuje jen Zehnder

Ventil KE 125

přiváděného 

vzduchu

Sans Soucis Sacré Coeur Venezia Torino Filtry pro ventily 

odváděného vzduchu

AKCe 10 10% sleVA
      na designové mřížky a ventily, uvedené na této straně 

      z nerezové oceli a bíle lakované    

(akce se nevztahuje na ostatní standardní ventily)

 Engelberg Abacus Luzern Vienna

Grid Roma Pisa Torino

Venezia Genua Verona Filtry k mřížkám 

odváděného vzduchu
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Zehnder nabízí kompletní systém výrobků a rozsáhlý balíček služeb k pohodlné realizaci komfortního 
větrání s rekuperací tepla. Podporuje zkušené firmy, zabývající se větráním i instalatéry, kteří by systémy 
větrání chtěli začít nabízet a realizovat. K tomu má zkušené technické poradce. Zehnder poskytuje:

Odborné školicí semináře Zehnder 
Přihlašte se na specializované školení a využijte tu nejlepší příležitost jak získat odborné znalosti, seznámit se s funkčním systémem 

větrání a prohlédnout si vzorky mnoha designových koupelnových a bytových radiátorů a stropních sálavých panelů pro vytápění a 

chlazení Zehnder. Školení probíhají ve dvou výstavních a školicích centrech Zehnder Akademie, které můžete rovněž kdykoliv navštívit 

se svým zákazníkem nebo doporučit Vašemu zákazníkovi. Program a termíny školení získáte na: www.zehnder.cz/sluzby/skoleni

TECHNICKÁ PoDPoRA

Technická podpora Zehnder: 
kvalitní výrobky & balíček služeb

■    Poradenství před i v průběhu zakázky
■    Návrh koncepce větrání do 5 pracovních dnů  

vč. schéma vedení rozvodů vzduchu a cenové 
nabídky

■    Zaškolení instalatérů a projektantů  
v Zehnder Akademii 

■     Zaškolení specialistů pro vyregulování 
systému,  pomoc na první zakázce, zapůjčení 
měřícího zařízení

■    Pružné dodávky výrobků pro rozvod vzduchu  
- skladem u spolupracujících velkoobchodů

     Zehnder Akademie – Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II
     Zehnder & Husky Akademie – Vídeňská 573, 252 42 Vestec u Prahy (otevřeno Po-Pá 9-12, 13-17 hod.)

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká republika

T 383 136 222 · M 731 414 443 · E-mail: info@zehnder.cz · www.zehnder.cz

Bezplatný návrh komfortního větrání
Vyžádejte si bezplatný návrh konceptu větrání nebo si ho vytvořte sami 

v online programu ComfoPlan. Stačí zadat údaje jednotlivých místností, 

program Vám vypočítá potřebné množství vzduchu a vygeneruje 

kompletní výpis výrobků. Registrace a využívání programu ComfoPlan 

je bezplatné: http://comfoplan.comfosystems.cz. 

■   Ing. Roman Šubrt, vrchní polovina ČR, M 731 61 70 70, roman.subrt@zehndergroup.com

■   Ing. Petr Bednář, spodní polovina ČR, M 733 74 70 70, petr.bednar@zehndergroup.com
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■   Jiří Vitoň, M 735 174 074, jiri.viton@zehndergroup.com 

■   Jindřich Jeník, M 733 60 40 70, jindrich.jenik@zehndergroup.com


