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Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze
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Zehnder Charleston

Oryginał o wszechstronnym zastosowaniu

Test
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Grzejnik dekoracyjny powinien spełniać wiele funkcji. Od produktów tego typu 
wymagana jest szeroka paleta modeli oraz design, który będzie obowiązywał 
także w przyszłości. Grzejnik powinien umożliwiać sprawną i czystą instalację,  
a ponadto być oszczędny i kompatybilny z nowoczesnymi energooszczędnymi 
rozwiązaniami takimi jak np. pompy ciepła. Grzejnik musi być także 
przystosowany do renowacyjnych konfiguracji złącz. Reasumując: grzejnik ma 
być urządzeniem o wszechstronnym zastosowaniu. Oznacza to efektywność 
począwszy od etapu wyboru, a skończywszy na kosztach eksploatacji.

Zehnder Charleston przekonuje pod każdym względem i spełnia wszystkie 
powyższe wymagania. Grzejniki Zehnder od wielu lat wyznaczają trendy  
w światowym designie i inspirują do zmian. Marka Zehnder to bowiem  
specjalista w dziedzinie wzornictwa, a także wizjoner tworzący od lat „perełki”  
w asortymencie grzejników dekoracyjnych, a Zehnder Charleston stanowi 
przykład naszych możliwości. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
wymagających klientów i staramy się trafiać w nawet najbardziej wysublimowane 
gusta, oferując jednocześnie rozwiązania zaawansowane technologicznie, 
znakomite pod względem funkcjonalnym i użytkowym. 

Oryginał, który inspiruje!
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»Oczekuję grzejnika o klasycznym 
wyglądzie, ale na najwyższym 
poziomie pod względem 
technologicznym.«
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Najwyższy poziom pod względem rozwiązań technologicznych.
Zehnder Charleston pozwala na efektywne zastosowanie w konfiguracji 
ze wszystkimi nowoczesnymi systemami grzewczymi, również 
niskotemperaturowymi, takimi jak: instalacje z pompą ciepła czy kotłem 
kondensacyjnym, pozwalającymi na uzyskanie zdrowego i bardziej 
komfortowego klimatu w pomieszczeniu.

Ponadczasowy design. Rurki grzejnika tworzą klasycznie piękny kształt 
i zapewniają efektywne rozdzielanie ciepła z dużym udziałem 
promieniowania.

Najwyższe kompetencje. Decydując się na grzejnik 
Zehnder Cherleston wybierasz ponad 80 lat doświadczenia 
w zapewnianiu komfortu cieplnego. Projektowanie, wykonawstwo 
oraz najwyższa jakość.

Zehnder Charleston.
Innowacyjna technologia 
w klasycznym wydaniu.

Oszczędność czasu i energii: 
W porównaniu z ogrzewaniem 
podłogowym, przy takiej samej 
temperaturze w układzie, 
grzejnik Zehnder Charleston 
znacznie szybciej daje poczucie 
przyjemnego ciepła i komfortu.

Zehnder Charleston
Ogrzewanie podłogowe

Czas 
nagrzewania w h

Temperatura
pomieszczenia w °C

100% komfort22

12

2 4 6
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»Szukam grzejnika, 
który stwarza poczucie 
przyjemnego ciepła.«
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Opcjonalna powłoka higieniczna

TopCare

Zehnder Charleston.
Przyjemne ciepło
i higiena.

Błyskawiczne poczucie przyjemnego ciepła. Wysoki współczynnik 
promieniowania w procesie oddawania ciepła zapewnia szybkie poczucie 
komfortu.

Idealny dla alergików. Dzięki bardzo gładkiej powierzchni i odstępom 
między rurkami grzejnik jest wygodny do czyszczenia. 
Kurz nie gromadzi się, a więc nie ma go także w powietrzu. 

Higieniczna czystość. Dostępna na życzenie specjalna powłoka 
Zehnder TopCare zapobiega namnażaniu i rozprzestrzenianiu się 
mikroorganizmów. Potwierdzają to rozszerzone atesty PZH.

Wygoda w czyszczeniu: 
przy pomocy praktycznej 
szczotki z jagnięcego włosia 
firmy Zehnder.

Przewaga promieniowania 
nad konwekcją: 
Zehnder Charleston zapewnia 
poczucie przyjemnego ciepła.

Konwekcja

Promie-
niowanie
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»Szukam grzejnika, 
który byłby taki jak ja: 
elastyczny 
i w dobrej formie.«
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Efektywny wybór. Dzięki szerokiej palecie oferowanych modeli 
Zehnder Charleston to optymalny wybór bez względu na indywidualne 
zapotrzebowanie aranżacyjne, czy wymogi instalacyjne.

Wykonanie "na miarę". Dzięki możliwości wykonań specjalnych 
dla wymagających konfiguracji architektonicznych (układ kątowy, 
łukowy itd.) grzejnik można w elegancki sposób wkomponować 
w pomieszczenie.

Odpowiednie przyłącze. Dowolność w umiejscowieniu przyłącza 
zarówno dla zastosowania w nowym budownictwie, jak i przy 
renowacjach: na dole po środku, z lewej/prawej strony, u góry/na dole 
lub bez przeszkód na wysokości umożliwiającej łatwe sięgniecie ręką. 

Zehnder Charleston.
Elastyczność dla pełnej 
swobody aranżacyjnej.

KątowyŁukowy
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»Grzejnik, który 
w sposób wszechstronny
spełni oczekiwania.«
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Zehnder EasyFix

Zehnder EasyFix

Montaż szybszy
o 30%

Idealne przystosowanie. Dzięki swojej transparentnej budowie grzejnik 
Zehnder Charleston nadaje się znakomicie do instalacji 
niskotemperaturowych. Indywidualnie nastawialne zawory ułatwiają 
bilansowanie hydrauliczne

Wzorowa modernizacja. Wymiana bez kucia ścian i brudu. W celu 
zapewnienia bezproblemowego przebiegu instalator otrzymuje specjalne 
modele „na wymianę” i wsparcie doradcze firmy Zehnder.

Trwały montaż. Praktycznie niewidoczna konsola Zehnder EasyFix. 
Prosto, szybko, bezpiecznie – oszczędzając 30% czasu.

Zehnder Charleston.
Oszczędność czasu, 
kosztów i nerwów.

Zehnder EasyFix

System montażowy zapewniający szybką
i prostą instalację grzejników. Oszczędzając czas 
- nawet o 1/3 w stosunku do instalacji 
z zastosowaniem innych zestawów montażowych 
- oszczędzamy pieniądze. Mocowanie z tyłu 
żeberek jest praktycznie niewidoczne co stanowi 
kolejny walor estetyczny tego rozwiązania.
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Zehnder to firma o ponad 100-letniej tradycji i specjalista w dziedzinie systemów 
grzewczych, chłodzenia i dostarczania świeżego, czystego
powietrza. W naszej ofercie znajdują się, oprócz dekoracyjnych grzejników 
łazienkowych i pokojowych, grzejników tworzonych „na miarę” 
oraz inwestycyjnych, również systemy ogrzewania i chłodzenia promiennikami, 
systemy komfortowej wentylacji z rekuperacją oraz rozwiązania filtracji powietrza.
Wybierając Zehnder, wybiera się doświadczenie i know-how, asortyment
gwarantujący pełen komfort oraz kompetentny serwis dostosowany do wszelkich 
oczekiwań. Niezależnie od potrzeb gwarantujemy najwyższej jakości systemowe 
rozwiązania, fachowe doradztwo oraz profesjonalny poziom obsługi.
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W zależności od Państwa planów 
– Zehnder oferuje rozwiązania  
na miarę dostosowane do Państwa 
indywidualnego projektu. Zehnder 
Charleston występuje  w formach 
specjalnych: pod kątem, jako łuki 
(także wielokrotne), ścianki 
działowe czy też ławki, 
dopasowując się do przeróżnych 
typów wnętrz. Bardzo duży  
zakres wysokości grzejnika 
Zehnder Charleston od 19 cm  
do 300 cm umożliwia zastosowanie 
modelu do różnych potrzeb,  
a na życzenie może osiągnąć  
do 600 cm. Wszystkie wysokości 
są dostępne  w wersjach  
od dwu- do sześciokolumnowych.

Zehnder Charleston.  
Tak indywidualny,  
jak Państwa potrzeby.

H: 190-3000
L: 184-2944
S: 46

Zehnder Charleston

Formy specjalne:  
pod kątem, łuki.
Modele ze zintegrowanym 
zaworem.

T1: 62
T2: 100
T3: 136
T4: 173 
T5: 210

H: 190-3000
L: 184-2944
S: 46

Zehnder Charleston „na wymianę”

Formy specjalne:  
pod kątem, łuki.
Modele z zintegrowanym 
zaworem.

T1: 62
T2: 100
T3: 136
T4: 173 
T5: 210

H: 190-3000
L: 184-2944
S: 46

Zehnder Charleston Completto

Formy specjalne:  
pod kątem, łuki.
Modele z zintegrowanym 
zaworem z możliwością 
ustawienia na stałym  
poziomie.

T1: 62
T2: 100
T3: 136
T4: 173 
T5: 210

H = wysokość w mm
L = długość mm
T = głębokość
S = długość elementu

Wysokości mniejsze, większe i pośrednie,  
na życzenie również długości maksymalne.  
Wszystkie wymiary w milimetrach.

Wykonanie łukowe

Wykonania specjalne w formie łuków grzejnika 
Zehnder Charleston możliwe są z zachowaniem 
następujących, zewnętrznych promieni ugięcia: 

2-kolumnowy:400 mm 3-kolumnowy:650 mm 
4-kolumnowy:750 mm 5-kolumnowy:900 mm 
6-kolumnowy:1000 mm

Zehnder Charleston Completto: trzy pierwsze 
elementy pozostają proste.

Wykonania specjalne w formie kątowej grzejnika 
Zehnder Charleston możliwe są w zakresie kątów  
od 90° do 179°.

Wykonanie zestawiane pod kątem

T1: 62
T2: 100
T3: 136
T4: 173 
T5: 210

H: 190-3000
L: 241-2841
S: 65

Zehnder Charleston Klinik - produkt na zapytanie

Formy specjalne:  
pod kątem, łuki.

T1: 141 T2: 178

Zehnder Charleston Bank - produkt na zapytanie

Wykonania specjalne

T3: 215 H: 430
L: 1012-2300
S: 46
 

Formy specjalne:  
pod kątem, łuki.
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Architectural

Traffic Black
RAL 9017

Anthracite Grey 
RAL 7016*

Titane 
0335*

Black Quartz
0550

Volcanic 
0336

White Aluminium 
9006*

Pure White
RAL 9010*

Grey Aluminium 
9007*

White Quartz
0521

White Matt
0556

Black Matt
0557

Inox Look 
0332*

Jet Black
RAL 9005*

Anthracite 
0346

Tonic

Mauve
0517* 

Traffic Yellow
RAL 1023*

Spring Green
0846

Lemon
0515* 

Lichen
NCS-S-2010-G60Y

Flame Red
RAL 3000*

Orange Quartz
0528

Amethyst Quartz
0516

Dark Purple
0848

Violet
0518*

Prussian Blue
0555*

Horizon Blue
0520*

Pacific Blue
0519

Strawberry  
NCS-S-2065-R20B

Ruby Red
RAL 3003*

Natural

Standard Powierzchnie metaliczne

Grey White
RAL 9002*

Pergamon 
0081*

Cream
RAL 9001

Jasmin 
0072

Edelweiss 
0067

Petal
0510*

Oyster White
RAL 1013*

Caramel Quartz
0511

Bahama 
0054*

Natura 
0035*

Sand Quartz 
0522

Beige Quartz 
0523

Manhattan 
0077*

Chinchilla 
0064

Dark Brown 
0847

Chocolate Brown
RAL 8017*

Brown Quartz 
0529

Terracotta Quartz
0512

Gold Look
0514*

* Tak oznaczone kolory wykonane są w połysku, pozostałe w macie.

Niektóre kolory / powierzchnie są dostępne tylko dla wybranych produktów.

Ze względu na różnice w procesach technologicznych niniejsza prezentacja ma charakter czysto poglądowy, dla rzeczywistego zobrazowania koloru prosimy o posługiwanie się 

oryginalną paletą barw Zehnder (folder o nazwie Color Card). RAL i NCS są oznakowaniem producentów lakierów.

Traffic White
RAL 9016*

Inox (stal nierdzewna) Chrome 
0008

Technoline (lak. bezb.) 
0325* 

Kolory

Grzejniki nie muszą być białe.  
Te dekoracyjne - o pięknych 
kształtach - nie muszą pozostawać  
w ukryciu, lecz mogą stać się 
świeżym, przykuwającym uwagę 
akcentem we wnętrzu. Grzejniki 
Zehnder dostępne są w wielu 
efektownych kolorach - z połyskiem 
lub matowych - oraz ciekawych 
powierzchniach specjalnych.  
Kolory z palety Zehnder pozwalają  
na elastyczność w dopasowaniu  
do danej aranżacji. 
Są tak wyjątkowe jak Ty!
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Pyłki roślin

Hałas

Zehnder Nestsystems

Zasada działania 
Zehnder Nestsystems

Rozwiązanie to gwarantuje komfortowe 
warunki wewnątrz pomieszczeń dzięki 
cyfrowemu sterowaniu układami 
ogrzewania, chłodzenia i osuszania.  
Jest to nowoczesny system promienników 
oparty na aktywnych panelach kartonowo 
– gipsowych. 

Kocioł lub pompa ciepła wytwarza wodę  
o różnej temperaturze, zgodnie z ustalonymi 
wcześniej warunkami panującymi  
w pomieszczeniu. Woda wpływa do rur 
przez kolektory z tworzywa sztucznego,  
po czym jest rozprowadzana pomiędzy 
panelami.

Temperatura wody grzewczej lub chłodzącej 
generuje emisję promieniowania 
podczerwonego pomiędzy panelami,  
a pozostałymi powierzchniami, które 
wydzielają bądź przyjmują ciepło.

Układ sterowania Zehnder Control określa 
optymalną temperaturę wody w systemie.  
W każdym pomieszczeniu monitorowane są
warunki komfortu, na podstawie których 
włączane/wyłączane są poszczególne 
elementy układu.

Uzupełnienie rozwiązania Nestsystems firmy 
Zehnder stanowi osuszacz powietrza 
Zehnder ComfoDew. Urządzenie kontroluje 
wilgotność powietrza w pomieszczeniu, 
utrzymując ją na poziomie 50-55% 
i wspomaga pracę systemu  
w funkcji chłodzenia.

Zalety

�  chłodzenie z ochroną przed kondensacją 
pary wodnej

�  dokładna i bezpieczna kontrola punktu 
rosy

� zapewnienie dobrego zdrowia
�  system umożliwiający zdalne sterowanie 

przez Internet
� szybka i prosta instalacja
�  elementy systemu są niewidoczne  

i pozwalają na pełną elastyczność 
aranżacji

�  szybka reakcja zarówno w trybie 
ogrzewania, jak i chłodzenia

�  cicha praca

1. Świeże powietrze dociera do systemu 
przez przepust w ścianie zewnętrznej. 
Opcjonalny gruntowy powietrzny/glikolowy 
wymiennik ciepła. Wykorzystuje on energię 
geotermalną do wstępnej zmiany 
temperatury powietrza z zewnątrz.

2. Jednostka wentylacyjna Zehnder 
ComfoAir odzyskuje do 95% energii 
z powietrza odprowadzanego i przekazuje  
ją do świeżego powietrza. Opcjonalne 
wyposażenie zapobiega nadmiernemu 
wysuszaniu, dogrzewa lub schładza 
powietrze.

3. Dzięki systemowi dystrybucji powietrza 
Zehnder ComfoFresh świeże powietrze  
o optymalnej temperaturze doprowadzane 
jest zgodnie z potrzebami do 
poszczególnych pomieszczeń, a zużyte 
powietrze odprowadzane jest na zewnątrz. 
Ilość powietrza można regulować 
indywidualnie dla każdego pomieszczenia.

Zalety

� zawsze świeże powietrze

�  oszczędność energii dzięki odzyskowi 
ciepła

�  utrzymanie wysokiej wartości 
nieruchomości poprzez zapobieganie 
powstawaniu grzybów pleśniowych

�  zachowanie zdrowia

�  ochrona przed hałasem z zewnątrz

Hałas

�  
�  
�  
�  

  Powietrze z zewnątrz
  Powietrze doprowadzane
  Powietrze odprowadzane
  Powietrze usunięte na zewnątrz

Zasada działania  
wentylacji mechanicznej

Pyłki roślin

Zehnder Nestsystems

Substancje szkodliwe 
w powietrzu

Temperatura
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Systemy ogrzewania oferowane 
przez firmę Zehnder to nie tylko 
grzejniki dekoracyjne. W palecie 
produktów można znaleźć 
różnorodne rozwiązania w zakresie 
ogrzewania obejmujące zarówno 
promienniki wodne, jak również 
pompy ciepła z wbudowaną 
centralą wentylacyjną.

�	Grzejniki dekoracyjne

�		Kompaktowa centrala 
energetyczna z wbudowaną 
pompą ciepła

�		System ogrzewania i chłodzenia 
sufitowego 

�		System komfortowej wentylacji 
pomieszczeń z odzyskiem ciepła 

�		Systemy z panelami 
promiennikowymi

Firma Zehnder oferuje przemyślane 
rozwiązania również w zakresie 
chłodzenia pomieszczeń. Obejmują 
one zarówno systemy chłodzenia 
sufitowego, jak również system 
komfortowej wentylacji pomieszczeń 
z dystrybucją schłodzonego, 
świeżego powietrza.

�		Systemy ogrzewania  
i chłodzenia sufitowego 

�		Kompaktowa centrala 
energetyczna z wbudowaną 
pompą ciepła 

�		System komfortowej wentylacji 
pomieszczeń z gruntowym 
wymiennikiem ciepła do wstępnej 
regulacji temp. świeżego powietrza

�		Systemy z panelami 
promiennikowymi

Ogrzewanie, chłodzenie, świeże i czyste powietrze: w celu stworzenia komfortowego, zdrowego  

i energooszczędnego klimatu pomieszczenia firma Zehnder spełni wszelkie oczekiwania – zależnie od potrzeb. 

Szeroka i przejrzysta oferta firmy Zehnder obejmuje produkty dostosowane do każdego wnętrza, bez względu 

na to, czy jest to obiekt prywatny, publiczny, przemysłowy, nowe budownictwo czy budynek modernizowany. 

Również w kwestii serwisu firma Zehnder jest „always around you”.

Zehnder – wszystko dla komfortowego, zdrowego 
i energooszczędnego klimatu pomieszczenia

Grzejniki dekoracyjne Zehnder, Zehnder Nestsystems

Systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego Zehnder , Zehnder Nestsystems

Ogrzewanie

Chłodzenie

Świeże powietrze – grupa 
produktów firmy Zehnder  
z długoletnią tradycją.  
Zehnder Comfosystems oferuje 
komfortową wentylację 
pomieszczeń z odzyskiem ciepła, 
przeznaczoną do domów jedno-  
i wielorodzinnych, zarówno  
do obiektów nowych,  
jak i modernizowanych.

�	  System komfortowej wentylacji 
pomieszczeń

�	  Kompaktowa centrala 
energetyczna z wbudowanym 
urządzeniem wentylacyjnym

Czyste powietrze w obiektach
szczególnie narażonych  
na obecność pyłu zapewnia system
filtracji powietrza Zehnder Clean Air 
Solutions. Natomiast w budynkach 
mieszkalnych szkodliwe substancje 
są usuwane przy zastosowaniu 
systemu komfortowej  
wentylacji pomieszczeń  
Zehnder Comfosystems.

�	  System komfortowej wentylacji 
pomieszczeń z wbudowanym 
filtrem świeżego powietrza

�	  Kompaktowa centrala 
energetyczna z wbudowanym 
filtrem świeżego powietrza

�	  Systemy filtracji powietrza

Zehnder Comfosystems

Zehnder Clean Air Solutions

Świeże powietrze

Czyste powietrze


