
Žádná místnost v domě neklade tak komplexní 
požadavky na vnitřní klima jako koupelna. 

Už proto, že v koupelně často býváme neodění, je zde naše 
potřeba tepla přirozeně vyšší než v ostatních částech domu. 
Nejde ale jen o příjemnou teplotu, mnoho lidí očekává, že 
budou mít v koupelně možnost své ručníky rychle, šetrně 
a především hygienicky vysušit nebo je nahřát. Běžný systém 
vytápění tyto požadavky může splnit pouze v omezené míře.

Proto jsme vyvinuli Zehnder Zenia – komfortní topný 

modul pro jedinečný tepelný komfort ve Vaší koupelně.

Vestavěná instalace

Nástěnná instalace s designovým krytem

Barvy a vzhled

Zehnder Zenia je dostupná v klasickém bílém 
a v elegantním černém provedení, díky tomu 
ji lze ideálně kombinovat s designem ostatních 
koupelnových výrobků. K dispozici je vnitřní 
montážní rám pro zabudování do zdi, při instalaci 
na stěnu lze pak využít vnější designový kryt. 
Vše, co je zapotřebí k provozu zařízení, je 
elektrická přípojka na 230 Voltů.

Zaujali jsme Vás?

Chcete se o Zehnder Zenia 
dozvědet více?
Neváhejte se na nás obrátit 
s případnými dotazy nebo 
navštivte naše webové stránky:

www.zehnder-zenia.com

Zehnder Group CR s. r. o.
Pionýrů 641
391 02 Sezimovo Ústí II
T +420 383 136 222
 
info@zehnder.cz 
www.zehnder.cz

info@zehnder.sk
www.zehnder.sk
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Zehnder Zenia
Dokonalý tepelný komfort ve Vaší koupelně.
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Atraktivní vzhled a diskrétní 
uložení dvou velkých 

ručníků/osušek

Intuitivní ovládání
na dotykovém panelu

Ovládací panel Zehnder Zenia je umístěn na 
přední straně tělesa v optimální výšce. Čtyři 
dotyková tlačítka se srozumitelnými symboly 
umožňují snadné ovládání základních funkcí.

Individuální nastavení a ovládání 
prostřednictvím aplikace

Komfortní topný modul Zehnder Zenia lze 
individuálně nastavit a dálkově ovládat 
smartphonem nebo tabletem přes Bluetooth 
v aplikaci pro iOS a Android. Takto lze nastavit 
denní či týdenní program vytápění a intervaly 
nahřívání a sušení ručníků.

Ideálně se hodí do 
moderního interiéru koupelny

Zehnder Zenia
Dokonalý tepelný komfort ve Vaší koupelně.

Zehnder Zenia je zcela nový, revoluční komfortní topný modul, který nejen příjemně 
nahřívá a hygienicky suší ručníky, ale také vyhřeje koupelnu díky kombinaci sálavých 

skleněných dvířek a výkonného topného ventilátoru. To vše v jediném zařízení, které lze 
díky jeho minimalistickému designu dokonale začlenit do moderní koupelnové architektury. 

Vzorný pořádek 
v koupelně

Zehnder Zenia lehce pojme dva velké 
ručníky nebo osušky, které v ní lze 
mít vždy diskrétně uschované. 

Příjemné teplo stiskem tlačítka

S vysoce účinným infračeveným sálavým 
vytápěním, které je pocitově velice příjemné, 
Zehnder Zenia zajišťuje mimořádný tepelný 
komfort. Pro ještě intenzivnější vytápění 
pak lze využít přídavný topný ventilátor, 
s tepelným výkonem 1000 Wattů, a vyhřát 
tak koupelnu o několik stupňů Celsia 
během pár minut.

Hebké a vyhřáté osušky

Kdo by se po sprchování rád nezavinul do 
vyhřátého a měkkého ručníku? Zehnder 
Zenia Vám tento příjemný zážitek umožní 
– stačí stisknout tlačítko a za pár minut 
je ručník vyhřátý na komfortní teplotu.

Rychlé, komfortní 
a hygienické sušení ručníků

Čím rychlejší je sušení ručníků, tím menší 
je riziko vzniku bakterií. Proto Zehnder Zenia 
také nabízí funkci hygienického a rychlého 
sušení, které je k Vašim ručníkům šetrné.
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