Zehnder Zenia
Het ultieme warmtecomfort
voor de badkamer.

Perfecte integratie in moderne
badkamerarchitectuur

Zehnder Zenia
Het ultieme warmtecomfort voor de badkamer.
Zehnder Zenia is een handdoekenwarmer, handdoekendroger, infraroodradiator en warmeluchtblazer in één – in een volledig nieuwe, revolutionaire
warmtecomfort apparaat die zich dankzij het puristisch design perfect integreert in
de moderne badkamer.

Heerlijk warme handdoeken
Vindt u het ook zo prettig om u na het
douchen in een warme, zachte handdoek
te wikkelen? Met Zehnder Zenia is deze
wellnessbeleving mogelijk – één druk
op de knop volstaat en na enkele
minuten is uw handdoek voorverwarmd.

Aangename warmte met
één druk op de knop
Met de efficiënte, zeer aangename
infrarood-stralingswarmte zorgt Zehnder
Zenia voor nog meer warmtecomfort. Door
een extra te activeren warmeluchtblazer
van 1000 Watt warmtevermogen, kan de
binnentemperatuur in enkele minuten met
meerdere graden verhoogd worden.

Handdoeken drogen – snel,
comfortabel en hygiënisch

Meer orde in de badkamer

Hoe sneller een handdoek droogt, des
te onwaarschijnlijker dat bacteriën zich
hierop gaan nestelen. Daarom biedt
Zehnder Zenia ook de mogelijkheid om
handdoeken te drogen – snel, hygiënisch
en spaarzaam voor uw textiel.

Binnenin de Zehnder Zenia is er plaats voor
twee grote douche-of badhanddoeken. Zo
fungeert Zehnder Zenia ook als discrete
opbergplaats voor uw gebruikte handdoeken.

Intuïtieve bediening
via touchscreen
Het touchscreen van Zehnder Zenia bevindt
zich op ergonomisch aangename hoogte op
het apparaatfront. Vier aanraaksensoren met
duidelijke symbolen bieden snel toegang tot
de belangrijkste basisfuncties.

Esthetisch aantrekkelijk
opbergen van twee grote
douche of badhanddoeken

Individuele instelling en
regeling via app
Met de app voor iOS en Android kan Zehnder
Zenia via Bluetooth en een smartphone of
tablet op afstand bediend en individueel
ingesteld worden – bijvoorbeeld tijdgestuurde
verwarmings- en droogprogramma's.

Aan geen enkele ruimte in de woning worden zo’n complexe
eisen gesteld voor een comfortabel binnenklimaat als aan
de badkamer.
Omdat we ons hier vaak zonder kleren ophouden, is de
behoefte aan warmte in de badkamer van nature groter dan
in de rest van het huis. Bovendien wensen veel mensen dat
ze hun handdoeken kunnen voorverwarmen en na gebruik
snel, hygiënisch en voor het textiel spaarzaam kunnen drogen.
Klassieke verwarmingssystemen kunnen slechts in beperkte
mate of zeer inefficiënt voldoen aan deze eisen.
Daarom hebben we Zehnder Zenia ontwikkeld – voor
ultiem warmtecomfort voor de badkamer.

Kleuren en uitvoeringen

Geïnteresseerd?

Zehnder Zenia is leverbaar in klassiek wit en
edel zwart en dus ideaal afgestemd op de
actuele kleuren van de grote fabrikanten van
badkamerkeramiek. Naast inbouwinstallatie
is ook een designfront leverbaar voor
opbouwinstallatie. Het enige wat u nodig heeft,
is een 230 Volt stroomaansluiting.

Wenst u meer te weten over
Zehnder Zenia?
Bezoek dan onze website
www.zehnder-zenia.com
Zehnder Group Belgium
Wayenborgstraat 21 · 2800
Mechelen · België
T +32 15 28 05 10
F +32 15 28 05 11

Inbouwinstallatie

Opbouw met designfront
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