
Zehnder Zenia
Idealny komfort cieplny w łazience



Perfekcyjna integracja z nowoczesną 
architekturą łazienkową 



Łazienka jak żadne inne pomieszczenie w domu stawia duże 
wymagania w zakresie komfortowego klimatu wnętrza. 

Choćby z tego powodu, że często przebywamy w niej bez ubrania, nasza 
potrzeba ciepła w łazience jest z natury większa niż w pozostałej 
części domu. Wiele osób chciałoby ponadto mieć możliwość 
podgrzewania ręczników oraz ich szybkiego i higienicznego 
suszenia w sposób bezpieczny dla tkaniny. Tradycyjne systemy 
grzewcze są w stanie sprostać tym wymaganiom tylko 
w ograniczonym stopniu lub w sposób bardzo nieefektywny.

Dlatego właśnie zaprojektowaliśmy urządzenie Zehnder 

Zenia zapewniające idealny komfort cieplny w łazience.



Zehnder Zenia
Idealny komfort cieplny w łazience

Zehnder Zenia to ogrzewacz i suszarka do ręczników, grzejnik na podczerwień oraz 
termowentylator, zintegrowane w jednym, zupełnie nowym, komfortowym urządzeniu 

grzewczym, które dzięki swojej purystycznej formie idealnie wkomponowuje się  
w nowoczesną architekturę łazienkową.

Większy porządek 
w łazience

Wewnątrz urządzenia znajduje się miejsce 
na dwa duże ręczniki kąpielowe. W ten 
sposób urządzenie Zehnder Zenia służy 
także jako miejsce przechowywania 
aktualnie używanych ręczników. 

Przyjemne ciepło za 
naciśnięciem przycisku

Za pomocą przyjemnie odczuwalnego 
promieniującego ciepła podczerwonego, 
urządzenie Zehnder Zenia troszczy się 
o wyjątkowy komfort cieplny. Dodatkowo 
po załączeniu termowentylatora 
o mocy cieplnej 1000 W w ciągu paru 
minut można podnieść temperaturę 
w pomieszczeniu o kilka stopni Celsjusza.

Miłe w dotyku, 
ciepłe ręczniki

Ty także lubisz owinąć się po kąpieli w ciepły, 
miękki ręcznik? Zehnder Zenia dostarczy Ci 
tego przyjemnego uczucia – jedno naciśnięcie 
przycisku i już w ciągu kilku minut podgrzany 
ręcznik jest do Twojej dyspozycji.

Suszenie ręczników – szybkie, 
komfortowe i higieniczne

Im szybciej ręcznik wysycha, tym mniej 
prawdopodobne, że rozwiną się na nim 
bakterie. Dlatego też urządzenie Zehnder Zenia 
daje możliwość szybkiego, higienicznego 
i oszczędzającego tkaninę suszenia.



Ujmujące estetyką miejsce na 
przechowywanie dwóch dużych 

ręczników kąpielowych

Intuicyjna obsługa za pomocą 
panelu dotykowego

Panel dotykowy Zehnder Zenia znajduje 
się na ergonomicznej wysokości z przodu 
urządzenia. Cztery dotykowe czujniki 
z czytelnymi symbolami pozwalają na szybki 
dostęp do najważniejszych funkcji.

Możliwość indywidualnego 
nastawienia i regulacji za pomocą 
aplikacji

Za pomocą aplikacji na iOS i Androida można 
zdalnie sterować urządzeniem Zehnder Zenia 
ze smartfona lub tabletu oraz dokonywać 
indywidualnych nastawień – na przykład sterowane 
czasowo programy grzania i suszenia.



Instalacja w ścianie

Instalacja naścienna z zabudową

Kolory i rodzaje konstrukcji

Urządzenie Zehnder Zenia jest dostępne 
w klasycznej bieli oraz szlachetnej czerni, przez 
co idealnie współgra z aktualną paletą kolorów 
stosowaną przez największych producentów 
ceramiki łazienkowej. Oprócz konstrukcji 
przeznaczonej do instalacji w ścianie, do dyspozycji 
jest także zabudowa do instalacji naściennej. 
Wszystko co potrzebne do pracy urządzenia, to 
przyłącze elektryczne 230 V.

Interesujące?

Chciałbyś dowiedzieć się więcej 
o urządzeniu Zehnder Zenia? 
Zapraszamy na naszą stronę 
internetową:

www.zehnder-zenia.com

Zehnder Polska Sp. z o.o.
Ul. Kurpiów 14a · 52-214 Wrocław · 
Polska
T +48 71 367 64 24
F +48 71 367 64 25

info@zehnder.pl 
www.zehnder.pl
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