
 

Vždy to nejlepší klima

Akce na rozvody vzduchu pro komfortní větrání s rekuperací tepla 
platná od 1. 3. do 31. 8. 2016

KVALITA, SNADNÁ 
MONTÁŽ, AKČNÍ CENA

 Designové radiátory                Komfortní větrání               Stropní systémy pro vytápění a chlazení               Zařízení pro čištění vzduchu



Jedině volbou kvalitních větracích trubek a rozvodů vzduchu získá zákazník ve svém rodinném 
domě to, co od systému větrání s rekuperací tepla očekává = stále čerstvý čistý vzduch.  
Na rozdíl od větrací jednotky se rozvody zabudovávají do stavby a po jejich instalaci již k nim není 
přístup nebo je velmi omezený. Proto je nutné rozvodům vzduchu věnovat velkou pozornost!

Díky několika patentům jsou rozvody vzduchu od švýcarského koncernu Zehnder extrémně 
snadno instalovatelné a bez nadsázky lze říci, že patří k tomu nejlepšímu na trhu. Nyní máte 
jedinečnou příležitost pořídit nejdůležitější prvky pro rozvod vzduchu s výjimečnou  
dodatečnou 30% slevou.

AKCE 30

Vysoce kvalitní a hygienické rozvody vzduchu 
pro větrání s rekuperací v rodinném domě. 
Nyní za mimořádnou cenu!

Větrací trubka Zehnder ComfoTube 90
   velká ohebnost a malé poloměry ohybu, trubky v ohybu nepraskají  

(poloměr ohybu = průměr trubky, 3-4x flexibilnější než běžné trubky)

   hladký vnitřní povrch Clinside výrazně zabraňuje usazování prachu, snadné čištění

   kvalitní nezávadná umělá hmota, certifikát hygienického ústavu

   nízké tlakové ztráty - poloviční než běžné trubky, jednotka tak může pracovat  

na nižší úroveň ventilace, tišší chod

Role 50 m, MOC 8.148 Kč v akci 5.704 Kč bez DPH  
č. 990 328 009, kulatá ø 90 mm 

Role 20 m, MOC 3.584 Kč v akci 2.509 Kč bez DPH  
č. 990 328 010, kulatá ø 90 mm

Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90
   jednoduché upevnění díky integrovaným patkám

     snadné, pevné a dokonale těsné spojení s větrací trubkou díky fixační sponě 

a O-kroužku, který se objednává zvlášť

   plastový, 100% těsný, tř. D (běžný kovový vykazuje netěsnosti)

   délka hrdla L 300 mm - lze snadno zkrátit na potřebný rozměr

     vč. krytek, zabraňující vnikání nečistot během instalace

Těsnící O-kroužek 90
   pro utěsnění spoje větrací trubky s krytem vývodu vzduchu a rozdělovačem

MOC 1.243 Kč v akci 870 Kč bez DPH  
č. 990 326 126, L 300 cm

MOC 636 Kč v akci 445 Kč bez DPH  
sada 10 ks, č. 990 328 363

Dodatečná 30% sleva: AKCE 30

Poznámka: K dispozici jsou rovněž trubky kulaté ø 75 mm a ploché o výšce 51 mm a k nim příslušné kryty vývodu vzduchu a O-kroužky, které nejsou v akci.

Akce platná od 1. 3. do 31. 8. 2016 resp. do vyprodání zásob u velkoobchodů



Zákazníci od komfortního větrání s rekuperací tepla očekávají "stále čerstvý čistý vzduch" s úsporou 
nákladů na vytápění. To zajistí pouze fungující systém, vyžadující odborný návrh a instalaci stejně jako 
kvalitní větrací jednotku a odpovídající rozvody vzduchu. Volbou produktů Zehnder můžete těžit  
z mnohaletých zkušeností, získáte nejvhodnější návrh, záruku kvalitní instalace a maximální funkčnosti.

SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE

Snadná, rychlá a kvalitní instalace
pro maximální spokojenost zákazníka

Snadná a rychlá instalace      

   stavebnicový systém s malým počtem sladěných součástí 

   velká ohebnost a malý poloměr ohybu trubek

  integrované patky u TVA-P a úhleníky u CLD-P sloužící k jejich snadnému upevnění 

Pevné, těsné spoje
   rychlé, pevné a dokonale těsné spojení trubek s kryty vývodů vzduchu a rozdělovačem pomocí O-kroužku a fixačních spon

    100% těsné kryty vývodů vzduchu, rozdělovače mají nejmenší netěsnost na trhu 0,38 m3/h 

Dokonalé vyregulování množství vzduchu
   regulační sety Zehnder umožňují rychlé a snadné vyregulování optimálního množství 

vzduchu do jednotlivých místností

   předpokladem jsou hvězdicovitě navržené samostatné rozvody, současně zamezující 

přeslechům mezi místnostmi    

Vysoká hygiena, jednoduché čištění
   větrací trubky a vývody vzduchu jsou opatřeny krytkami, zabraňující vnikání nečistot během instalace

  hvězdicovité navržené rozvody, hladký vnitřní povrch trubek a přístup ke všem součástem umožňují  

snadné a důkladné čištění a tím zachování vysoké hygieny po mnoho let

 pro čištění Zehnder nabízí čistící sadu s rotujícím kartáčem s připojením na vysavač 

ComfoWell = rozdělovač & tlumič hluku "v jednom"

Zehnder ComfoTube

Zehnder ComfoTube

TVA-P

CLD-P

ventil nebo design. mřížka

pravoúhlá design. mřížka

filtr G4 *)

filtr G4 *)

Časově méně náročná instalace šetří peníze zákazníků a čas instalatérů, který můžou věnovat dalším zakázkám.

O-kroužek

O-kroužek



Zehnder nabízí kompletní systém výrobků a rozsáhlý balíček služeb k pohodlné realizaci komfortního větrání 
s rekuperací tepla. Podporuje zkušené firmy, zabývající se větráním i instalatéry, kteří by systémy větrání 
chtěli začít nabízet a realizovat. K tomu má zkušené technické poradce. Zehnder nabízí:

Přihlašte se na specializované školení a využijte tu nejlepší příležitost jak získat odborné znalosti, seznámit 
se s funkčním systémem větrání a prohlédnout si vzorky mnoha designových koupelnových a bytových 
radiátorů a stropních sálavých panelů pro vytápění a chlazení Zehnder. Školení probíhají ve dvou výstavních 
a školicích centrech Zehnder Akademie, které můžete rovněž kdykoliv navštívit se svým zákazníkem nebo 
doporučit Vašemu zákazníkovi. Program a termíny školení získáte na: www.zehnder.cz/sluzby/skoleni

TECHNICKÁ PODPORA

Technická podpora Zehnder: 
výrobky & balíček služeb

   Poradenství v místě realizace před i v průběhu zakázky
   Návrh koncepce větrání do 5 pracovních dnů  
vč. schéma vedení rozvodů vzduchu a cenové nabídky

   Zaškolení instalatérů a projektantů  
v Zehnder Akademii 

   Zaškolení specialistů pro vyregulování systému,  
pomoc na první zakázce, zapůjčení měřícího zařízení

   Pružné dodávky výrobků pro rozvod vzduchu  
z velkoobchodu

   Zehnder Akademie – Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II
   Zehnder & Husky Akademie – Vídeňská 573, 252 42 Vestec u Prahy 

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. · Pionýrů 641 · 391 02 Sezimovo Ústí II · Česká republika

T 383 136 222 · M 731 414 443 · E-mail: info@zehnder.cz · www.zehnder.cz

Vyžádejte si bezplatný návrh konceptu větrání nebo 
si ho vytvořte sami. Stačí zadat údaje jednotlivých 
místností, program Vám vypočítá potřebné množství 
vzduchu a vygeneruje kompletní výpis výrobků. 
Registrace a využívání programu ComfoPlan je 
bezplatné: http://comfoplan.comfosystems.cz.  
Neváhejte nás kontaktovat: M +420 735 174 074, 
jiri.viton@zehndergroup.com

Online program ComfoPlan pro návrh větrání

Odborné školicí semináře Zehnder


