
DOKONALÝ 

TEPELNÝ KOMFORT
Zehnder Zenia: revoluční komfortní topný modul pro koupelnu

Vždy to nejlepší klima pro

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Clean air solutions
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Dokonalý tepelný komfort 

pro Vaše zákazníky: 

Zehnder Zenia

Žádná místnost v domě neklade tak komplexní 

požadavky na vnitřní klima jako koupelna. 

Příjemné teplo od nohou stále častěji zajišťují 

moderní, energeticky úsporné nízkoteplotní systémy 

jako například podlahové vytápění – avšak ty nejsou 

určeny pro sušení či nahřívání ručníků a rovněž Vám 

nezajistí rychlé vyhřátí koupelny při ranní hygieně 

nebo po sprchování.

Proto jsme vyvinuli Zehnder Zenia – zcela nový, 

revoluční komfortní topný modul. Zehnder Zenia je 

elektrické topné těleso, které nejen příjemně nahřívá 

a hygienicky suší ručníky, ale také vyhřeje 

koupelnu díky kombinaci sálavých skleněných 

dvířek a výkonného topného ventilátoru. To vše 

v jediném elektrickém zařízení, které lze díky jeho 

minimalistickému designu dokonale začlenit do 

moderní koupelnové architektury.

Poznejte výhody Zehnder Zenia a nabídněte 

svým zákazníkům dokonalý tepelný komfort 

v jejich koupelně!

Puristický design pro snadnou 

integraci do moderní koupelny
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VÝHODY

Atraktivní vzhled a diskrétní uložení dvou velkých 

ručníků/osušek

Intuitivní ovládání dotykovým panelem 

Ideální doplněk podlahového vytápění

Pohodlí a optimální hygiena

Hebké ručníky nahřáté na ideální teplotu jsou 

zárukou opravdového pohodlí. Funkce rychlého 

sušení navíc ručníky chrání před vznikem 

nežádoucích bakterií.

Vzorný pořádek v koupelně

Zehnder Zenia disponuje úložným 

prostorem, který je ukryt za sálavými 

skleněnými dvířky, a nabízí tak možnost 

ručníky vždy decentně uschovat.

Jednoduché ovládání s možností využití 

mobilní aplikace

Čtyři dotyková tlačítka se srozumitelnými 

symboly, umístěná v optimální výšce, umožňují 

snadné ovládání základních funkcí. Modul 

Zehnder Zenia lze také jednoduše ovládat 

smartphonem nebo tabletem přes Bluetooth 

díky aplikaci s podporou iOS a Android.

Komfortní a rychlé vyhřívání

Příjemně sálavé teplo poskytované skleněnými 

dvířky s infračerveným vytápěním, s výkonem 

225 Wattů, lze podpořit zapnutím topného 

ventilátoru o výkonu 1000 Wattů a komfortně 

tak vyhřát koupelnu během několika minut.
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NÁVRH A INSTALACE

Mimořádná flexibilita: 

návrh a instalace

Zehnder Zenia přináší maximální svobodu při navrhování 

koupelny díky různým možnostem její instalace: jako výrobek 

s ochranou proti stříkající vodě, lze produkt instalovat 

i v bezprostřední blízkosti sprchy nebo vany (krytí IP 44). 

Malá montážní hloubka pouhých 150 mm umožňuje 

snadnou integraci do předstěnové konstrukce, 

sádrokartónové konstrukce a pevných zdí. Kromě 

vestavěné instalace je k dispozici vnější designový kryt 

pro nástěnnou instalaci. Vše, co je zapotřebí k provozu 

zařízení, je elektrická přípojka na 230 Voltů.

Pro své návrhy koupelen s Zehnder Zenia můžete 

využít připravená CAD data. 

www.zehnder-zenia.com

 ■  Vyšší fl exibilita, při vestavěné instalaci má předstěnová část jen 30 mm 

 ■  Bezpečná montáž ve dvou fázích

 ■  Větší volnost při návrhu koupelny díky ochraně proti stříkající vodě (krytí IP 44)

 ■ Snadné připojení k elektrické síti pomocí třípólového konektoru WINSTA MIDI

Zehnder +
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SYSTÉMY INSTALACE

Předstěnová instalace

Vestavěná instalace ve zdi

Vestavěná instalace do sádrokartónové konstrukce s montážním rámem

Nástěnná instalace - vestavění do nábytku nebo s designovým krytem
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MONTÁŽ

V jednoduchosti je síla: 

instalace ve dvou fázích

Instalace Zehnder Zenia je tak snadná. Díky montáži ve dvou fázích se 

riziko poškození na staveništi snižuje na minimum. Samotné těleso se 

montuje až tehdy, když jsou veškeré stavební práce ukončeny. 

 ■  Během hrubé stavby 

se nainstaluje 

montážní rám 

a připraví se 

elektrická přípojka. 

 ■  Po ukončení stavebních prací lze montážní rám 

jednoduše seřídit - a tím jej dokonale vyrovnat.

 ■  Poté se do montážního rámu instaluje samotné 

těleso a konektorem WINSTA MIDI se připojuje 

do elektrické sítě.

 ■  Nakonec se namontují sálavá skleněná dvířka.

Další informace naleznete na adrese www.zehnder-zenia.com

Hrubá stavba Finální montáž
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 ■ Vyhovuje směrnici na EcoDesign (EU) 2015 / 1188

 ■ Certifi kát CE

 ■ IP 44 (ochrana proti stříkající vodě)

 ■ Třída elektrické ochrany I a II (DIN EN 61140)

 ■  Certifi kace bezpečnosti elektrických spotřebičů 

pro domácí použití (DIN EN 60335)

 ■ Certifi kace závěsů (DIN EN 15570)

 ■  Certifi kace skleněných dvířek s infračerveným 

vytápěním (VDI 6036 / třída 2)

 ■  Skleněná sálavá dvířka jsou je z dvouvrstvého tvrzeného 

bezpečnostního skla (třída B1 podle EN 12600)

 ■  Maximální fl exibilita navrhování díky možnosti instalace 

blízko sprchy nebo vany (DIN 57100 / VDE 100, část 701)

Technické informace

Teplotní omezení

 ■ Elektrický topný ventilátor má teplotní omezení 

 na 75 °C

 ■  Skleněná sálavá dvířka s teplotním omezením 

na 65 °C

Systémové požadavky pro ovládání pomocí aplikace

 ■ iOS od verze 9.0

 ■ Android od verze 4.3 a 5.x

 ■ Bluetooth od verze BLE = Bluetooth 4.0 low energy
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150 mm 30mm

Čistě elektrický provoz / výkon

Model
H

mm

L

mm

Topný 
infrapanel

Watt

Topný 
ventilátor

Watt

Podomítková 

instalace
1000 450 225 1000

Instalace na 

stěnu
1000 450 225 1000

Barevné varianty komfortního 

modulu Zehnder Zenia

Zehnder Zenia je dostupná v klasickém 

bílém a v elegantním černém provedení, 

díky tomu ji lze ideálně kombinovat 

s designem ostatních koupelnových výrobků.

Vestavěná instalace

Čelní pohled 

Skleněná sálavá dvířka

450 mm
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Vestavěné těleso

Čelní pohled  

Montážní rám

Čelní pohled

Závěsy dvířek vlevo
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Závěsy dvířek vpravo
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550 mm

Nástěnná instalace

Pohled z boku

Designový kryt

430 mm
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Zaujali jsme Vás?

Jako naprosto revoluční komfortní topný modul do koupelen, 

je Zehnder Zenia exklusivním výrobkem zcela nové kategorie, 

který se hned při svém prvním uvedení setkal s nadšenou 

odezvou veřejnosti. 

Zehnder Zenia získala ocenění 

„Design Plus powered by ISH 2017“

Všechny výhody, které přináší Zehnder Zenia svým uživatelům 

podrobně popisujeme v našich katalozích, při představení 

vzorových výrobků v rámci showroomů a na webových stránkách:

www.zehnder-zenia.com
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Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká republika 

Kontakt pro ČR: T +420 383 136 222 · M +420 731 414 443

info@zehnder.cz · www.zehnder.cz 

Kontakt pro SR: M +421 (0) 901 733 722

info@zehnder.sk · www.zehnder.sk
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