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WHEN
FORM
FOLLOWS
FUNCTION
Nová řada radiátorů Zehnder Studio Collection představuje nejvyšší kvalitu 

Zehnder ve spojení s jedinečností, důrazem na detail a exkluzivitou. Slogan 

„When form follows function“ vyjadřuje podstatu nových designových těles: 

Když tvar sleduje funkčnost. Portfolio Zehnder je tak obohaceno o radiátory,  

u kterých hlavní roli hrají inovativní design a technologie stejně jako jejich 

vzájemná harmonie.

Zehnder Studio Collection ztělesňuje produkty s jedinečným, individuálním, 

exkluzivním a funkčním designem, ve kterých stále žije odkaz značky RUNTAL. 

Nechte se inspirovat novou kolekcí Zehnder Studio Collection!
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Ceny a technické údaje získáte na www.zehnder.cz a v Ceníku koupelnových radiátorů Zehnder 2022

Teplovodní provoz

Kombinovaný provoz s elektrickou topnou tyčí integrovanou ve výrobě

Elektrické radiátory

Elektrické sušáky na ručníky

14

16

Zehnder Folio Belt

Zehnder Folio Glass

4

8

12

Zehnder Alban

Zehnder Arteplano

Zehnder Deseo Verso

6Zehnder Archibald

18Zehnder Folio Hybrid

10Zehnder Chime

20Zehnder Zenia

ZEHNDER
STUDIO  
COLLECTION
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STUDIO  
COLLECTION
ZEHNDER  
ALBAN
Designový koncept stvořený pro puristy – dokonalé linie, ploché strany a pravé úhly. 

Hranatý radiátor, vysoce praktický – ručníky na něj lze nasunout a zavěsit bez námahy 

jednou rukou. Tento dekorativní radiátor, připojený na teplovodní vytápění, udržuje 

koupelnu příjemně vyhřátou. Zehnder Alban z kolekce Studio Collection: designový 

objekt z ručně leštěné, vysoce kvalitní nerezové oceli. Jednoduchý, elegantní design  

s příjemně nahřátými ručníky, kdykoli je potřebujete.

Možnost instalace jako pravé nebo levé provedení Vodorovné hranaté trubky 50 x 30 mm
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Povrchové provedení: ručně leštěná nerezová ocel
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STUDIO  
COLLECTION
ZEHNDER  
ARCHIBALD
Vždy k vašim službám. Tento unikátní designový radiátor je elegantní a vysoce funkční. 

Zehnder Archibald z programu Studio Collection je dokonalým praktickým koupelnovým 

doplňkem, který nahřívá a vysouší vaše ručníky a vytváří příjemné, komfortní klima. 

Jeho tvar, vytvořený z jediné ocelové trubky, je stejně pozoruhodný, jako je jedinečná 

jeho konstrukce. Návrhář Leo Salzedo vytvořil stylový a moderní interiérový doplněk, 

jenž v sobě snoubí funkčnost s výjimečným designem.

Povrchové provedení: chrom, 46 barev
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Povrchové provedení: chrom
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STUDIO  
COLLECTION
ZEHNDER  
ARTEPLANO
Čistý a jednoduchý. Tento designový radiátor je oslavou dokonalosti použitého 

materiálu a povrchové úpravy. Kombinuje nejmodernější technologii vytápění  

s přitažlivým novodobým designem. Hladký povrch poskytuje příjemné teplo  

a zároveň nenuceným způsobem integruje radiátor do prostoru. Alternativně lze tento 

radiátor přeměnit na ústřední prvek interiéru: stačí si vybrat ze široké nabídky materiálů  

a povrchových úprav. Jediným omezením je vaše představivost. Zehnder Arteplano  

z programu Studio Collection. Umělecké dílo.

Povrchové provedení: 46 barev Povrchové provedení: leptaná měď Povrchové provedení: nerezová 
ocel, zrcadlově leštěná
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Povrchové provedení: leptaná mosaz
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STUDIO  
COLLECTION
ZEHNDER  
CHIME
Atlet ve světě radiátorů - výkonný, sebejistý design, skládající se z elegantně 

zaoblených kulatých trubek. Volný přístup ze strany umožňuje pohodlné nasunutí  

a sušení i velkých osušek. Zehnder Chime: je vyroben z ručně leštěné, vysoce kvalitní 

nerezové oceli a lze volit provedení levé nebo pravé. Zehnder Chime z programu 

Studio Collection: asymetrický radiátor s kulatým designem, vyrobený z ručně leštěné, 

vysoce kvalitní nerezové oceli. Může být instalován s vodorovnými trubkami vlevo nebo 

vpravo. Zehnder Chime oživí vaši koupelnu svou výrazností a přináší dodatečný bonus  

v podobě krásně nahřátých ručníků.

Možnost instalace jako pravé nebo levé provedení Robustní vodorovné kulaté trubky Ø 51 mm



11
Povrchové provedení: ručně leštěná nerezová ocel
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STUDIO  
COLLECTION
ZEHNDER
DESEO VERSO
Elektrický skleněný radiátor Zehnder Deseo Verso z programu Studio Collection 

kombinuje moderní design s výjimečným komfortem a mimořádnou funkčností. 

Elegantní černé, bílé nebo zrcadlové vyhřívané čelní sklo vytváří z tohoto dekorativního 

radiátoru poutavý prvek, který se perfektně hodí do designových koupelen. V závislosti 

na výšce radiátoru je na zadní straně radiátoru upevněn jeden nebo dva výsuvné držáky 

pro sušení ručníků. Na nich ručníky zmizí za skleněným povrchem a koupelna vypadá 

vždy čistě a uklizeně. Každý detail je dokonale promyšlený. 

Vyhřívaná skleněná čelní plocha: zrcadlová Vyhřívaná skleněná čelní plocha: bílá
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Vyhřívaná skleněná čelní plocha: černá
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STUDIO  
COLLECTION
ZEHNDER  
FOLIO BELT
S poutavým plochým povrchem, plně uzavřeným lemováním a jemně zeštíhlenou 

siluetou působí Zehnder Folio Belt z programu Studio Collection velice přitažlivě, 

lehce, jakoby se vznášel. Design tohoto radiátoru, s hloubkou pouhých 16 milimetrů, 

byl možný pouze díky vývoji inovativních designových prvků a technologie vytápění. 

Materiál a barvu lze zvolit tak, aby radiátor harmonicky zapadl do konceptu vašeho 

interiéru nebo vytvořil příjemný kontrast. Lakované povrchy nebo eloxovaný hliník 

umožňují teplu elegantně a efektivně proudit do místnosti. Jeden nebo dva držáky na 

ručníky podtrhují dokonalý styl a komfort v koupelně.

Povrchové provedení: eloxovaný hliník Povrchové provedení: bílá matná, 46 barev
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Vyhřívaná skleněná čelní plocha: černá
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STUDIO  
COLLECTION
ZEHNDER  
FOLIO GLASS
Ať už v temné černé, sněhové bílé nebo dokonce jako zrcadlo, radiátor Zehnder 

Folio Glass z programu Studio Collection se svým elegantním skleněným povrchem 

harmonicky začlení do interiéru. S extrémně plochou konstrukcí pouhých 8 mm, 

uzavřeným obvodovým profilem a jemně se zužující siluetou zaujme Zehnder Folio 

Glass svým neobvykle lehkým vzhledem. Design skleněného povrchu, jenž jakoby se 

vznášel v místnosti, je výsledkem inovativní technologie. Ovládání pomocí dálkového 

ovladače nebo přímo na čelní ploše je maximálně stylové a pohodlné. Zehnder Folio 

Glass - křišťálově čistý design pro váš domov.

Povrchové provedení: černá lesklá Povrchové provedení: bílá lesklá
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Povrchové provedení: zrcadlo
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STUDIO  
COLLECTION
ZEHNDER
FOLIO HYBRID
S poutavým plochým povrchem, plně uzavřeným lemováním a jemně zeštíhlenou  

siluetou působí Zehnder Folio Hybrid velice přitažlivě, lehce, jakoby se vznášel. Design 

tohoto radiátoru, s hloubkou pouhých 16 milimetrů, byl možný pouze díky vývoji  

inovativních designových materiálů a technologie vytápění. Kombinace lesklého  

a matného povrchu umožňuje vyniknout použitým technologiím: uprostřed radiátoru 

se nachází elektricky ovládané infračervené topné těleso ze skla, jehož rychlá reakční  

doba umožňuje sušení nebo nahřátí ručníků v nejkratším možném čase. Okolní část 

radiátoru je připojena na teplovodní vytápění a poskytuje příjemné teplo v místnosti. 

Zehnder Folio Hybrid – nejlepší z obou způsobů vytápění.

Povrchové provedení: bílá Povrchové provedení: černá
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Povrchové provedení: černá



20

STUDIO  
COLLECTION
ZEHNDER  
ZENIA
Revoluční elektrický topný modul Zehnder Zenia z programu Studio Collection ručníky  

příjemně nahřívá, hygienicky suší, vyhřívá koupelnu infračervenými skleněnými sálavými 

dvířky a výkonným topným ventilátorem. To vše v jediném zařízení v minimalistickém 

designu, které lze dokonale začlenit do moderní koupelnové architektury. Zehnder Zenia 

rychle dodává příjemné teplo a zajišťuje maximální komfort v koupelně nezávisle na 

systému ústředního vytápění. Snadné a intuitivní ovládání základních funkcí umožňuje 

dotykový panel. Individuální nastavení programů a intervalů nahřívání osušek pohodlně 

zařídíte prostřednictvím mobilní aplikace.

Skleněná sálavá čelní plocha: černá Skleněná sálavá čelní plocha: bílá
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Skleněná sálavá čelní plocha: bílá
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Vysvětlivky

Název barvy
Označení Zehnder / standardní označení

NOVÝ 
SVĚT 

BAREV

 Takto označené barvy mají lesklý povrch. Všechny ostatní barvy jsou matné. 
Na rozdíl od standardních barev (odstíny RAL) jsou pro radiátory Zehnder dostupné také matné nebo lesklé barvy. Proto se standardní barvy RAL a označení Zehnder liší v mnoha barvách. 
Upozorňujeme, že ceny se vždy vztahují k daným povrchovým úpravám - mat nebo lesk. Další povrchové úpravy jsou k dispozici na vyžádání, za příplatek.
Další speciální barvy RAL, RAL-D, NCS-S, Sanitary, DB jsou k dispozici na vyžádání, za příplatek.

Pastel Green 
6219 / RAL 6019

Terracotta Faded 
0299

Kategorie barev 2: TREND 

Terracotta 
0292

Reseda Green 
6211 / RAL 6011

Olive Green 
6203 / RAL 6003

Telegrey 4 
7247 / RAL 7047

Beach Gold 
0272

Dark Brown 
0270

Ruby Red 
3003 / RAL 3003

Cement Grey 
7233 / RAL 7033

Pure White 
9010  / RAL 9010

Golden Sand
0258

Beige Grey 
0267

Anthracite 
0346

Edelweiss 
0067

Yellow Grey 
7234 / RAL 7034 

Umbra Grey 
7222 / RAL 7022

Bronze 
0276

Teplé odstíny

Kategorie barev 1: CORE 

Beige Quartz 
0523

Grey Aluminium 
9007

Concrete Grey 
0265

White Quartz 
0521

Cream 
9001 / RAL 9001

Volcanic 
0336

Pearl Beige 
1235 / RAL 1035

Brown Quartz 
0529
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Některé barvy / povrchové úpravy jsou k dispozici pouze u vybraných produktů. Potřebné informace naleznete u jednotlivých výrobků. 
Informace k speciálnímu povrchovému provedení radiátorů Studio Collection naleznete u konkrétních výrobků z této řady. 
Ostatní speciální barvy jsou k dispozici na vyžádání. U skutečné barvy radiátoru může dojít v důsledku rozdílných výrobních procesů k odchylkám v barevném odstínu a lesku. RAL a NCS jsou 
označení výrobců barev.
1) Cena jako za kategorii barev 2: TREND, dostupné pouze pro radiátory Zehnder Charleston, Zehnder Metropolitan.
2) Ceny radiátorů v provedení Chrom 0008 a kartáčovaná nerezová ocel 9517 jsou uvedeny u jednotlivých výrobků.

SPECIÁLNÍ POVRCHY

Traffic Black 
9217 / RAL 9017

Telegrey 2 
7246 / RAL 7046

Light Grey 
0262

Bílá (Traffic White)
9016 / RAL 9016

Anthracite Grey 
7016 / RAL 7016

Light Jeans 
0264

White Matt 
0556

Black Quartz 
0550

Titane 
0335

Light Beige 
0253

Black Matt 
0557

Inox Look 
0332

Jet Black 
9005 / RAL 9005

Blue Grey 
7231 / RAL 7031

White Aluminium 
9006

Studené "cool" odstíny

Kategorie barev 1: CORE 

Gentian Blue
5210 / RAL 5010 

Sapphire Blue
5203 / RAL 5003

Blue Night
0289

Pigeon Blue 
5214 / RAL 5014

Pastel Blue 
5224 / RAL 5024

Kategorie barev 2: TREND 

Kartáčovaná nerezová 
ocel 2) 
9517

Chrom 2)

0008
Technoline (mat) 1)

0328
Technoline (lesk) 1)

0325

STANDARD
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