Designové radiátory

Komfortní větrání

Stropní systémy pro vytápění a chlazení

Clean air solutions

Vždy to nejlepší vnitřní klima

CHYTRÁ
ESTETIKA
Příjemné teplo a uklizený vzhled koupelny:
Zehnder Deseo Verso
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ZEHNDER DESEO VERSO

Vysoký komfort, moderní design
a excelentní funkčnost: Zehnder Deseo Verso
Ušlechtilý skleněný povrch radiátoru
Zehnder Deseo Verso harmonicky ladí
s různým designem koupelen a činí
z radiátoru designový objekt, který nejen
upoutá, ale zároveň poskytuje příjemné
teplo. Uživatelé ocení praktické řešení
zavěšení, sušení i předehřátí ručníků.
Na zadní straně radiátoru jsou v závislosti
na modelu až dva vysouvatelné držáky
na ručníky. Díky nim zmizí ručníky za
skleněným povrchem a koupelna vypadá
vždy uklizeně.

Pořádek v koupelně
Ručníky zmizí za
skleněným povrchem

Vysuvný držák na ručníky
Komfortní funkce Push-to-open
a Push-to-close umožňuje
pohodlné zavěšení ručníků

Úchyt pro vysunutí
Snadné vytažení držáku na
ručníky díky krajnímu úchytu

Maximální flexibilita
Ještě při montáži se lze volně
rozhodnout pro vysouvání držáku na
ručníky doprava nebo doleva

Příjemně předehřáté
ručníky
Díky rovnoměrnému
rozložení tepla na zadní straně
designového radiátoru
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ZEHNDER DESEO VERSO

Komfortní a jednoduchá obsluha

Puristický,
moderní design,

Ovládací panel
Topný stupeň
1 při *45 °C

který koupelně propůjčí
elegantní akcenty

Topný stupeň
3 při *65 °C

Blokace tlačítek,
např. jako
dětská pojistka

Příjemné teplo
za velmi krátkou dobu
díky nejmodernější
infračervené technologii

Pohodlné čištění
hladkého skleněného povrchu
pro optimální hygienu ve
vlhkém prostředí koupelny

Standby

Topný stupeň 2 při *55 °C
Doporučeno pro
sušení ručníků

Funkce časovače od
120 minut při max. *65 °C

Elegantní skleněná
sálavá plocha
v lesklém černém, bílém
nebo zrcadlovém provedení

* Teplota povrchu

Ovladač
Dodatečné funkce jako ochrana proti
mrazu, denní a týdenní program
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Model

Výška

Délka

Hloubka

Tepelný výkon

Držák na ručník

Povrch

DVW-150-048/D

1500 mm

475 mm

8 mm

600 W

1 držák na ručník

lesklý bílý

DVB-150-048/D

1500 mm

475 mm

8 mm

600 W

1 držák na ručník

lesklý černý

DVM-150-048/D

1500 mm

475 mm

8 mm

600 W

1 držák na ručník

zrcadlo

DVW-175-048/D

1750 mm

475 mm

8 mm

750 W

2 držák na ručník

lesklý bílý

DVB-175-048/D

1750 mm

475 mm

8 mm

750 W

2 držák na ručník

lesklý černý

DVM-175-048/D

1750 mm

475 mm

8 mm

750 W

2 držák na ručník

zrcadlo

Označení CE podle DIN EN 60335, vyhovuje směrnici na EcoDesign (EU) 2015/1188

Držák na ručník
Horní držák na ručník

Rozměry
optimální pro nahřívání a sušení

Maximální zatížení
4kg

ručníků o rozměrech 100 x 50 cm
Spodní držák na ručník

optimální pro nahřívání a sušení

4kg

osušek o rozměrech 140 x 70 cm
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Technické údaje
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