
Wzornik kratek Zehnder

Zehnder Oplflex

Kratki aluminiowe i ze stali nierdzewnej

Tuleje dystansowe

Kratki drewniane

Prezentacja ma charakter poglądowy, dla rzeczywistego zobrazowania koloru prosimy o posługiwanie się oryginalnym 
wzornikiem kratek.

Tuleje dystansowe pomiędzy lamelami wykonane są z tworzywa sztucznego, nie ma możliwości ich malowania.
Tuleje dystansowe można zamawiać w jednym z kolorów widocznym na prezentacji, niezależnie od wybranego koloru 

lamel.
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Kratki aluminiowe (wliczone w cenę)

Kratki linearne

Kratka linearna: aluminium 
naturalne
Ramka: aluminium naturalne
Tuleje dystansowe: szare

Kratka linearna: brąz
Ramka: brąz
Tuleje dystansowe: czarne

Kratka linearna: czarny
Ramka: czarny
Tuleje dystansowe: czarny

Kratki zwijane (wliczone w cenę)

Kratka zwijana: aluminium 
naturalne
Ramka: aluminium naturalne
Tuleje dystansowe: szare

Kratka zwijana: brąz
Ramka: brąz
Tuleje dystansowe: czarny

Kratka zwijana: czarny
Ramka: czarny
Tuleje dystansowe: czarny

Kratki drewniane (wliczone w cenę)

Kratki zwijane

Kratka zwijana: buk naturalny
Ramka: aluminium naturalne
Tuleje dystansowe: beżowe

Kratka zwijana: buk bejcowany
Ramka: brąz
Tuleje dystansowe: czarny

Kratka zwijana: dąb naturalny
Ramka: aluminium naturalne
Tuleje dystansowe: beżowe

Kratka zwijana: dąb bejcowany
Ramka: brąz
Tuleje dystansowe: czarny

Kratka elastyczna na podłożu z tworzywa sztucznego (w standardzie dla modeli UFT 07-25 
i UFT 07-34 - bez dodatkowej opłaty; pozostałe modele dostępne za dodatkową opłatą; 
niedostępna dla modeli o głębokości 420 mm)

Kratka ze stali nierdzewnej 
(dostępna za dodatkową opłatą)

Kratki zwijane

Kratka elastyczna: aluminium 
naturalne anodyzowane
Ramka: aluminium 
naturalne anodyzowane
Podkłady z tworzywa sztucznego: 
czerń

Kratka elastyczna: aluminium
anodyzowane brąz
Ramka: aluminium 
naturalne anodyzowane
Podkłady z tworzywa sztucznego: 
czerń

Kratka elastyczna: aluminium
anodyzowane czerń
Ramka: aluminium 
naturalne anodyzowane 
Podkłady z tworzywa sztucznego: 
czerń

Kratka: Stal szlachetna Inox 
Ramka: aluminium naturalne 
Tuleje dystansowe: szare
Dostępna także wersja 
z podwyższoną nośnością 
do salonów samochodowych.

Zehnder Terraline , Zehnder Terraline Neo
 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
wnętrz z odzyskiem ciepła

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

System komfortowej wentylacji wnętrz
Kompaktowa centrala energetyczna 
z wbudowaną jednostką wentylacyjną

Firma Zehnder oferuje przemyślane 
rozwiązania również w zakresie 

 pomieszczeń. Obejmują one 
zarówno systemy chłodzenia sufitowego, 
jak również system komfortowej 
wentylacji wnętrz z dystrybucją 
schłodzonego, świeżego powietrza.

Systemy ogrzewania i chłodzenia 
sufitowego
Kompaktowa centrala energetyczna 
z pompą ciepła i przewodem solanki
System komfortowej wentylacji wnętrz 
z gruntowym wymiennikiem ciepła 
do wstępnej regulacji temperatury 
świeżego powietrza

 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 wnętrz Zehnder
Comfosystems.

System komfortowej wentylacji
wnętrz z wbudowanym filtrem
świeżego powietrza
Kompaktowa centrala energetyczna
z wbudowanym filtrem świeżego
powietrza
Systemy filtracji powietrza

Świeże powietrze

Ogrzewanie

Chłodzenie

Czyste powietrze
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