
ULTIEM 
WARMTECOMFORT
Zehnder Zenia: Het revolutionaire warmtecomfort apparaat voor de badkamer.

Altijd het beste klimaat voor een

Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions



Het ultieme 
warmtecomfort voor uw 
klanten: Zehnder Zenia.
Aan geen enkele ruimte in de woning worden zo’n 
complexe eisen gesteld voor een comfortabel 
binnenklimaat als aan de badkamer. 

Voor aangename basiswarmte en warme 
voeten worden steeds vaker moderne, energie-
efficiënte lagetemperatuursystemen gebruikt zoals 
vloerverwarming – maar die zijn niet geschikt voor 
het drogen en voorverwarmen van handdoeken 
of voor het snel aanbieden van extra warmte 's 
ochtends vroeg of na het douchen.  

Daarom hebben we Zehnder Zenia ontwikkeld – 
een totaal nieuwe, revolutionaire warmtecomfort 
apparaat. Zehnder Zenia is een elektrische 
handdoekenwarmer, handdoekendroger, infrarood-
radiator en warmeluchtblazer in één – in de vorm 
van een geïntegreerd apparaat dat zich dankzij zijn 
puristisch design perfect integreert in de moderne 
badkamer.

Verheug u op de Zehnder Zenia – en bied uw 
klanten een ultieme warmtecomfort aan in de 
badkamer!

Puristisch design voor naadloze 
badkamer-integratie

2



VOORDELEN

Esthetisch aantrekkelijk opbergen van twee grote 
douche- of badhanddoeken

Intuïtieve bediening met touchscreen 

Ideale aanvulling op vloerverwarming

Meer comfort en optimale hygiëne
 
Snel en hygiënisch drogen en voorverwarmen 
van twee grote douche-/badhanddoeken 
zorgt voor meer comfort in de badkamer. De 
sneldroogfunctie zorgt voor een duidelijke 
vermindering van bacterievorming op vochtige 
handdoeken.

Meer orde in de badkamer 
 
Dankzij de verborgen opbergruimte van de 
Zehnder Zenia, kunnen handdoeken netjes 
achter het infrarood-verwarmingsoppervlak 
opgeborgen worden en zorgt daardoor 
voor meer orde in de badkamer.

Comfortabele bediening, ook met app 
 
Met vier intuïtieve aanraakknoppen met duidelijke 
symbolen op praktische bedieningshoogte 
zijn de belangrijkste functies snel toegankelijk. 
Met de app voor iOS en Android kan Zehnder 
Zenia ook via Bluetooth individueel op de 
smartphone/tablet bediend worden.

Aangename en snelle warmte

De aangename stralingswarmte van het infrarood-
verwarmingsoppervlak van 225 Watt en de 
snelverwarming met de geïntegreerde 1.000 Watt  
warmeluchtblazer zorgen altijd voor een ultieme 
warmtecomfort.
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PLANNING EN INSTALLATIE

Ultiem flexibel:  
planning en installatie
Ook tijdens de planning biedt Zehnder Zenia maximale 
vrijheid: als apparaat met spatwaterbescherming 
kan Zehnder Zenia ook in de onmiddellijke omgeving 
van de douche of badkuip worden geïnstalleerd 
(beschermingsklasse IP 44). 

De geringe inbouwdiepte van slechts 150 mm waarborgt 
een probleemloze integratie in de voorzetwand, 
droogbouwwand of massieve wand. Naast de in de 
wand geïntegreerde uitvoering is ook een designfront 
leverbaar voor opbouwinstallatie. Het enige wat u nodig 
heeft, is een door de elektricien voorziene 230 Volt 
stroomaansluiting.

Maak voor uw planning gebruik van CAD-
gegevens van Zehnder Zenia. 
www.zehnder-zenia.com

 ■ Veel flexibiliteit, want slechts 30 mm wandafstand bij inbouwinstallatie 
 ■ Meer veiligheid door montage in twee fasen  
 ■  Grotere planningsvrijheid want beschermd tegen spatwater 

(beschermingsklasse IP 44)
 ■  Eenvoudige elektrische aansluiting met driepolige steekverbinding

Zehnder voordelen
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INBOUWSYSTEMEN

Installatie met voorzetwand

Installatie in massieve wanden

Installatie met skeletbouw

Opbouwinstallatie – geïntegreerd in het meubel of met designfront
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MONTAGE

Ultiem eenvoudig:  
veilige montage in twee fasen

Ook de installatie van Zehnder Zenia verloopt uiterst eenvoudig. 
Dankzij de montage in twee fasen blijft het risico op beschadiging 
op de bouwwerf tot een minimum beperkt. Het apparaat zelf wordt 
pas ingebouwd wanneer alle droogbouw-, pleister-, betegelings- en 
schilderwerken voltooid zijn.  

 ■  Tijdens de 
ruwbouwfase 
wordt eerst de 
montagevoorziening 
geplaatst en de 
stroomaansluiting 
gelegd. 

 ■  Als alle tegel- en schilderwerkzaamheden 
voltooid zijn, kan de montagevoorziening worden 
bijgeregeld – zodat een perfect verzonken 
wandaansluiting is gewaarborgd.

 ■  Vervolgens wordt de inbouwbehuizing in 
de montagevoorziening geplaatst en met 
een steekverbinding aangesloten op de 
stroomaansluiting.

 ■  Ten slotte wordt het infrarood-
verwarmingsoppervlak gemonteerd.

Meer informatie vindt u op www.zehnder-zenia.com

Ruwbouwfase Binnenafwerking

6



 ■ Conform met Ecodesign-richtlijn (EU) 2015 / 1188
 ■ CE-conform
 ■ IP 44 (beschermd tegen spatwater)
 ■  Elektrische beschermingsklasse I en II  

(DIN EN 61140)
 ■  Veiligheid van elektrische apparaten voor 

huishoudelijk gebruik gekeurd (DIN EN 60335)
 ■ Scharnieren gecertificeerd (DIN EN 15570)
 ■  Infrarood-verwarmingsoppervlak en deur gekeurd  

(VDI 6036 / klasse 2)
 ■  Infrarood-verwarmingsoppervlak van veiligheidsglas – 

dubbel gehard (klasse B1 volgens EN 12600)
 ■  Grote planningsflexibiliteit door installatie naast 

douche of badkuip (DIN 57100/VDE 100 deel 701)

Technische informatie

Temperatuurgrenzen 

 ■  Elektrische warmeluchtblazer met 
temperatuurbegrenzing tot 75 °C

 ■  Infrarood-verwarmingsoppervlak met 
temperatuurbegrenzing tot 65 °C 

Systeemvereisten voor bediening via app 

 ■ iOS-versie vanaf 9.0
 ■ Android-versie vanaf 4.3 en 5.x
 ■ Bluetooth vanaf BLE = Bluetooth 4.0 low energy

450 mm

60
 m

m

100-150 mm
Afstand tot de vloer

10
00

 m
m

TECHNISCHE INFORMATIE

150 mm 30mm

Verwarming volledig elektrisch / vermogen

Model
H

mm
L

mm

Infrarood-verwar-
mingsoppervlak

Watt

Verwarmings-
ventilator

Watt
Voorwandin-

stallatie
1000 450 225 1000

Opbouwin-
stallatie

1000 450 225 1000

Kleurvarianten infrarood-verwarmingsoppervlak
De kleuren van het verwarmingsoppervlak 
zijn optimaal afgestemd op de producten van 
toonaangevende fabrikanten van badkamermeubels, 
verkrijgbaar in zwart en wit.

Inbouwinstallatie

Vooraanzicht  
infrarood-verwar-
mingsoppervlak

450 mm
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Afstand tot de vloer

Zijde  
inbouwbehuizing

Vooraanzicht  
montagevoorziening

Vooraanzicht 
deuraanslag links

Vooraanzicht  
deuraanslag rechts
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550 mm

Opbouwinstallatie

Zijde 
designfront

430 mm
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Overtuigd? 

Als totaal nieuwe, revolutionaire warmtecomfort apparaat voor de badkamer 
definieert Zehnder Zenia een exclusieve, nieuwe apparaatklasse. Deze heeft al bij 
de eerste beursvoorstellingen enthousiaste reacties ontvangen. 

Bekroond met de "Design Plus powered by ISH 2017" award

Om uw klanten optimaal de voordelen van Zehnder Zenia te kunnen uitleggen, 
ondersteunen wij u met hoogwaardige verkoopmaterialen zoals brochures, 
showroom-displays en een eigen Zehnder Zenia-website.

www.zehnder-zenia.com
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