
Grzejniki dekoracyjne Komfortowa wentylacja wnętrz Systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego Clean air solutions

Przytulne ciepło i porządek w łazience: 
Zehnder Deseo Verso

INTELIGENTNA 
ESTETYKA

Always the best climate for



Duży komfort cieplny, nowoczesny wygląd  
i wyjątkowa funkcjonalność: Zehnder Deseo Verso

Szlachetna szklana powierzchnia grzejnika 
Zehnder Deseo Verso harmonijnie wtapia 
się w różne style architektoniczne łazienek 
i sprawia, że grzejnik dekoracyjny przyciąga 
wzrok, zapewniając jednocześnie 
przyjemne ciepło. Z tyłu grzejnika 
zamontowane są, zależnie od modelu, 
maksymalnie dwa wysuwane uchwyty 
na ręczniki. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
ręczniki znikają za szklaną powierzchnią, 
co zapewnia w łazience idealny porządek.

Wysuwany uchwyt na ręczniki
Komfortowe funkcje „push-to-open” 

i „push-to-close” umożliwiają wygodne 
odwieszanie ręczników

Porządek w łazience 
Ręczniki znikają 

za szklaną powierzchnią

Przyjemnie ogrzane ręczniki 
Równomierne rozprowadzenie ciepła 

z tyłu grzejnika dekoracyjnego

Maksymalna elastyczność
Jeszcze na etapie montażu można 

wybrać, czy uchwyt na ręczniki 
będzie wysuwał się na prawo, 

czy na lewo

Łatwe wysuwanie
Łatwe wysuwanie uchwytu na ręcznik 

dzięki jego zagięciu do przodu

ZEHNDER DESEO VERSO



Zalecany do suszenia ręczników

Panel dotykowy

Sterownik

Dodatkowe funkcje, jak np. 
ochrona przed zamarzaniem, 
program dzienny i tygodniowy

Przyjemne ciepło
w krótkim czasie, dzięki 
najnowocześniejszej technologii 
podczerwieni

Szlachetna szklana 
powierzchnia grzewcza 
na podczerwień
w błyszczącej czerni,  
bieli lub nawet jako lustro

Wygodne czyszczenie
gładkich powierzchni szklanych 
zapewniające optymalna higienę 
w wilgotnym powietrzu łazienki

Purystyczne, nowoczesne 
wzornictwo
nadające łazience elegancji

Komfortowa obsługa

* Temperatura na powierzchni

Blokada przycisków, 
np. do zabezpieczenia 

przed dziećmi

Funkcja timera do 120 minut 
przy maks. *65°C

Stopień ogrzewania  
2 przy *55°C

Stopień ogrzewania 
1 przy *45°C

Tryb czuwania

Stopień 
ogrzewania 3 

przy *65°C

ZEHNDER DESEO VERSO



Model Wysokość Długość Głębokość Moc cieplna Uchwyt na 
ręczniki

Kolor

DVW-150-048/D 1 500 mm 475 mm 8 mm 600 W 1 uchwyt 
na ręczniki

Kolor biały

DVB-150-048/D 1 500 mm 475 mm 8 mm 600 W 1 uchwyt 
na ręczniki

Kolor czarny

DVM-150-048/D 1 500 mm 475 mm 8 mm 600 W 1 uchwyt 
na ręczniki

Lustro

DVW-175-048/D 1 750 mm 475 mm 8 mm 750 W 2 uchwyty 
na ręczniki

Kolor biały

DVB-175-048/D 1 750 mm 475 mm 8 mm 750 W 2 uchwyty 
na ręczniki

Kolor czarny

DVM-175-048/D 1 750 mm 475 mm 8 mm 750 W 2 uchwyty 
na ręczniki

Lustro

Uchwyt na ręczniki  Wymiary Maksymalne obciążenie

Górny uchwyt na ręczniki optymalny do podgrzewania  
i suszenia ręczników  
o wymiarach 100 x 50 cm

4 kg

Dolny uchwyt na ręczniki optymalny do podgrzewania  
i suszenia ręczników kąpielowych 
o wymiarach 140 x 70 cm

4 kg 

Dane techniczne

Znak CE zgodnie z DIN EN 60335, zgodność z dyrektywą w sprawie ekoprojektu (UE) 2015/1188

Zehnder Polska Sp. z o.o. ・ul. Irysowa 1 ・55-040 Bielany Wrocławskie ・Polska
T +48 71 367 64 24 ・F +48 71 367 64 25 ・info@zehnder.pl ・www.zehnder.pl

Z
_M

A
S

TE
R

_V
02

19
_1

_R
A

D
_P

B
R

_D
es

eo
_V

er
so

, 
p

l, 
zm

ia
ny

 z
as

tr
ze

żo
ne


