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Structure

▪ Designové radiátory

▪ Komfortní větrání, 

ventilátory

Zvýšení cen                               

od 1.2.2022

Designové radiátory Komfortní větrání
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NOVINKY

▪ Nový svět barev

▪ Barevné armatury

▪ Zehnder Studio 

Collection

AKCE od 1.2.2022

▪ Colours free

▪ Radiátory s vestavěnou 

el. topnou tyčí

▪ Topná tyč Wivar II

▪ Charleston Retrofit

NOVINKY

▪ NZEB od 1.1.2022

▪ ComfoClime

▪ Connect-box,                   

RF-modul

▪ Nové kombi. mřížky

▪ Nové talířové ventily

▪ ComfoTool

▪ Ca ControlS



Vzhledem k pokračujícímu nárůstu cen oceli, elektronických a jiných komponentů pro výrobu stejně jako 

energií, balicích materiálů a dopravních nákladů jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen designových 

radiátorů a komfortního větrání již od 1.2. 2022 (namísto obvyklé úpravy cen od 1.4.).

Zvýšení cen Zehnder od 1.2.2022

Produktová oblast Zvýšení MOC cen

(Kč bez DPH)

Designové radiátory vč. příslušenství + 6,9%

Komfortní větrání, ventilátory + 2,1%

▪ Na objednávky přijaté do 31.1.2022 platí dosavadní ceny

▪ Na objednávky od 1.2.2022 platí již nové ceny

▪ V příloze naleznete ceníky v Excelu 

▪ Od 1.2.2022 budou nové excelovské ceníky ke stažení na www.zehnder.cz

▪ Tištěné ceníky a katalogy Vám obchodní zástupci předají nejpozději do 31.3.2022
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ZMĚNY, AKCE & NOVINKY 

DESIGNOVÉ RADIÁTORY

Vždy to nejlepší klima pro



Nový svět barev Zehnder
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Místo pro sebe                   Mystický domov                Neo zelená                         Matka Země                 Monomateriál beton

Od 1.2.2022 dochází k aktualizaci palety barev Zehnder nahrazením stávajícího portfolia 

aktualizovaným, s důrazem na aktuální požadavky a nové trendy v oblasti bytového designu



Nový svět barev Zehnder
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▪ Jednodušší členění na odstíny barev:

▪ teplé „Warm“ a chladné „Cool“

▪ základní „CORE“ a moderní 

„TREND“

▪ Nejprodávanější barvy Black Matt, 

Anthracite,… samozřejmě zůstávají, 

navíc doplněny o nové dle posledních 

trendů

▪ 3 nové barvy zahrnuty do Akce 

Colours free

▪ Distribuce nových vzorníků 

obchodními zástupci od 02/2022

▪ Ke stažení v sekci „Přehled barev“ na: 

https://www.zehnder.cz/downloads/rad

▪ Vyřazené barevné odstíny zůstávají 

do odvolání v nabídce v cenové 

kategorii 2

https://www.zehnder.cz/downloads/rad


Nový svět barev Zehnder
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Základní barvy „CORE“ = cenová kategorie 1, barvy „TREND“ = cenová kategorie 2



Příslušenství v barvě designového radiátoru
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Vybrané typy armatur lze od 1.2. 2022 objednat 

ve všech barvách z nabídky barev Zehnder

▪ Ceny jako u armatur v provedení chrom

▪ Lze objednat samostatně ventil s ruční hlavicí    

a termostatickou hlavici                                         

nebo jako kompletní                                            

sadu

Model Obj. č.

Termostatická hlavice Design Line, barevná 841279-XXXX

Set P - armatura 50mm rohová

s hlavicí/přívodem vpravo, barevná
839059-XXXX

Set Q - armatura 50mm rohová

s hlavicí/přívodem vlevo, barevná
839109-XXXX

Set O - armatura 50mm přímá, barevná 839049-XXXX

Set B - ventil a šroubení pro zpátečku  

rohové, barevná
838899-XXXX

Pozn.: Za XXXX žádáme doplnit 4-místný kód barvy

Set O

Set P

Set Q

Termostatická

hlavice

Set B



Zehnder Studio Collection
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▪ Od 1.2. 2022 dochází 

k zániku značky 

Runtal

▪ Vybrané řady 

radiátorů přechází 

pod značku Zehnder 

do prémiového 

programu „Zehnder 

Studio Collection“



Zehnder Studio Collection
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Zehnder Studio Collection zahrnuje modely 

s výjimečným designem a technologií

▪ ať již přecházející ze zanikající značky 

Runtal

▪ tak stávající produkty Zehnder Deseo

Verso a Zehnder Zenia

▪ Zehnder Alban (Runtal)

▪ Zehnder Archibald (Runtal)

▪ Zehnder Arteplano (Runtal)

▪ Zehnder Chime (Runtal)

▪ Zehnder Deseo Verso (Zehnder)

▪ Zehnder Folio Belt (Runtal)

▪ Zehnder Folio Glass (Runtal)

▪ Zehnder Folio Hybrid (Runtal)

▪ Zehnder Zenia (Zehnder)



Akce Colours free

Úspěšná akce pokračuje v aktualizované podobě i po 1.2.2022 

▪ Nejprodávanější koupelnové radiátory v 6 barvách za cenu základní bílé RAL 9016!

▪ Platí i nadále pro designové radiátory: 

Zehnder Yucca Asym Zehnder Quaro Zehnder Metropolitan Spa 

Zehnder Metropolitan Bar     Zehnder Subway Zehnder Kazeane

Zehnder Forma Asym Zehnder Vision Zehnder Roda Spa Asym

Zehnder Klaro 

▪ V 6 vybraných barevných odstínech:

Black Matt 0557 Anthracite 0346

nově Light Beige 0253 Beige Quartz 0523 

nově Light Grey 0262 nově Cement Grey 7233 

Pro uplatnění akce je nutné na objednávce uvést „Colours free“
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Pokračování akce na radiátory s 

integrovanou el. topnou tyčí RACY
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Elektrické radiátory Zehnder s int. topnou tyčí RACY v sobě snoubí krásu s inteligencí

▪ topná tyč je při výrobě elegantně vestavěná v radiátoru a neruší jeho vzhled

▪ od 1.2.2022 do min 31.3.2023 – výrazně snížené ceny následujících radiátorů:

▪ Zehnder Metropolitan Spa / Bar,                      

Zehnder Subway - jak pro čistě 

elektrické, tak pro                                  

kombinované vytápění

▪ Zehnder Forma 

Asym - pro čistě 

elektrický provoz
Volbou radiátorů Zehnder Metropolitan nebo Subway

pro kombi. provoz s vestavěnou el. topnou tyčí získáte:

▪ nižší cenu než při instalaci s el. tyčí DBM na stavbě

▪ přitom výrazně krásnější vzhled

▪ nižší spotřebu el. energie díky lepší regulaci RACY

▪ snadnější objednávání (odpadá výběr topné tyče)



Akční cena topné tyče Wivar II
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Vzhledem k celosvětovým problémům s dodávkami komponentů do topných tyčí není 

dodavatel topných tyčí Zehnder DBM schopen garantovat jejich pravidelné dodávky

➢ po dobu jejich nedostupnosti nabízíme možnost jejich náhrady topnou tyčí Zehnder 

Wivar II se speciálními cenami:

▪ modernější vzhled a snadné ovládání

▪ základní funkce obdobné jako u DBM

▪ možnost následného doplnění o dálkové ovládání 

a tím regulaci dle prostorové teploty a denní / 

týdenní programování

▪ možnost doplnění krycí sadou v libovolné barvě              

z nabídky Zehnder

▪ cenová úroveň: ceny DBM + 20% 

Model (chrom = topná tyč + krycí 

sada 889308)
obj. číslo

Speciální MOC     

Kč bez DPH

Wivar 300, bílá 862522 6 269

Wivar 600, bílá 862532 6 691

Wivar 900, bílá 862542 7 953

Wivar 300, chrom 862522+889308 6 497

Wivar 600, chrom 862532+889308 6 869

Wivar 900, chrom 862542+889308 7 389



Pokračování akce na ocelové článkové radiátory    

Charleston Retrofit
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Jednoduchá náhrada litinových radiátorů

▪ lze je jednoduše nahradit radiátory Zehnder Charleston „Retrofit“ s podobnou 

článkovou konstrukcí, stejnou roztečí bočního připojení a mnoha dalšími přednostmi

▪ stále platí výrazně nižší ceny radiátorů Charleston Retrofit v ČR a SR:

▪ podobné ceny článků Charleston Retrofit jako u dřívějších litinových těles



NOVÁ LEGISLATIVA & NOVINKY 

KOMFORTNÍ VĚTRÁNÍ

Vždy to nejlepší klima pro



Význam řízeného větrání s rekuperací tepla roste 
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Požadavky na energetickou náročnost budov neustále rostou a od 

1.1.2022 dochází k jejich výraznému zpřísnění. 

Od 1.1.2022 zaveden nový energetický standard pro všechny 

novostavby „Budovy s téměř nulovou spotřebou II. Generace“, 

zahrnující zpřísnění požadavků na primární neobnovitelné energie:

▪ těmto požadavkům vyhovují moderní technologie

▪ instalace systému řízeného větrání vždy zásadně pomůže 

splnit tyto požadavky a získat PENB

▪ u běžného moderního domu instalací větracího systému s 

rekuperací tepla dojde k poklesu tepelných ztrát o cca 25% a ke

snížení celkové spotřeby energie na vytápění o cca 40% 

▪ řízené větrání rovněž zajišťuje nepřetržitý přívod čerstvého 

vzduchu, odvádí znečištěný, udržuje nízkou hladinu CO2 a zajišťuje 

maximální komfort bydlení

Instalace systému větrání s rekuperací tepla Zehnder představuje od 1.1.2022 

velmi silný prostředek ke splnění požadavků zpřísněných zákonů a v době 

rostoucích cen energií přispívá k úspoře nákladů.



Zehnder ComfoClime

Nová klimatická jednotka ComfoClime společně s 

ComfoAir Q přispívá k zabezpečení komfortu v 

rodinném domě a získání lepší kategorie PENB 

(průkazu energetické náročnosti budovy)

▪ Tepelný/chladící výkon až 2,5 kW

▪ Invertorová technologie TČ vzduch-vzduch

▪ Bypass technologie patentovaná firmou Zehnder

▪ Ovládání pomocí mobilní aplikace

Coming soon ! K dodání od 1Q/2022

Podrobnosti a další užitečné informace získáte na 

školeních a webinářích Zehnder – témata, termíny, 

přihlášky na www.zehnder.cz/skoleni nebo u 

obchodních zástupců 
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http://www.zehnder.cz/skoleni


Zehnder ComfoClime

Zehnder ComfoAir Q společně s 

modulem ComfoClime nastavuje novou 

úroveň komfortního klima v objektu.
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Zehnder Connect-box a RF-modul

Ovládání decentrálních jednotek 

ComfoSpot 50 a ComfoAir 70 nově 

mobilním telefonem pomocí aplikace

▪ Komunikaci mezi jednotkou a 

mobilním telefonem zprostředkuje 

Connect-box a RF-modul, který je 

osazen na jednotce

▪ Možnost ovládat více jednotek 

najednou

▪ Minimalistický design

▪ Volitelné příslušenství – dokoupení 

pouze při požadavku na ovládání 

mobilním telefonem

▪ K dodání od 02/2022
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RF-modul

Podrobnosti a další užitečné informace získáte na školeních a webinářích Zehnder –

témata, termíny, přihlášky na www.zehnder.cz/skoleni a u obchodních zástupců 

http://www.zehnder.cz/skoleni


Rozšíření portfolia kombinovaných mřížek 

na fasádu

Nově v nabídce kombinovaná mřížka pro napojení 

potrubí DN200 (levá/pravá)

▪ Nerezové provedení

▪ Stejné rozměry jako kombinovaná mřížka pro 

připojení potrubí DN160
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Nově v nabídce také kombinovaná mřížka pro 

připojení potrubí DN125 v bílé barvě (levá/pravá)

▪ Nerezové provedení – bíla povrchová úprava

▪ Stejné rozměry jako stávající kombinovaná 

mřížka DN125

Podrobnosti a další užitečné informace získáte na školeních a webinářích Zehnder –

témata, termíny, přihlášky na www.zehnder.cz/skoleni a u obchodních zástupců 

http://www.zehnder.cz/skoleni


Rozšíření portfolia talířových ventilů

Komfortní talířové ventily Zehnder Luna nově 

také v černé barvě

▪ Zajišťují rovnoměrnou distribuci vzduchu bez 

pocitu průvanu

▪ Moderní design pro každý interiér

▪ Regulace průtoku vzduchu přímo na ventilu = 

úspora za regulační prvky

▪ Decentní design který zapadne do každého 

interiéru

▪ Možnost kombinace s populární matnou 

černou barvou designových radiátorů Zehnder 

i jiného vybavení v koupelnách a bytových 

prostorech

▪ K dodání od 02/2022
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Novinka: Luna Black

Stávající ventil Luna

Podrobnosti a další užitečné informace získáte na školeních a webinářích Zehnder –

témata, termíny, přihlášky na www.zehnder.cz/skoleni a u obchodních zástupců 

http://www.zehnder.cz/skoleni


ComfoTool

▪ Praktický, užitečný a bezpečný 

nástroj – univerzální pro zkrácení 

potrubí ComfoTube 75/90

▪ Safety first – bezpečný nástroj pro 

každého instalatéra – eliminuje riziko 

pořezání

▪ V nabídce také náhradní nože

▪ K dodání od 02/2022
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Nový nástroj ComfoTool, který instalatérům usnadní práci a zajistí bezpečnost při 

zkracování hygienického potrubí Zehnder pro rozvod vzduchu v interiéru.

Podrobnosti a další užitečné informace získáte na školeních a webinářích Zehnder –

témata, termíny, přihlášky na www.zehnder.cz/skoleni a u obchodních zástupců 

http://www.zehnder.cz/skoleni


CA ControlS
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CA ControlS je inovovaný ovládací prvek pro jednotku ComfoAir Q. 

▪ jedná se o volitelné příslušenství společně s dalšími možnostmi ovládání jako je ovladač 

ComfoSense C67, ComfoSwitch nebo například ComfoLAN, který umožní ovládat 

jednotku pomocí mobilní aplikace. 

Podrobnosti a další užitečné informace získáte na školeních a webinářích Zehnder –

témata, termíny, přihlášky na www.zehnder.cz/skoleni a u obchodních zástupců 

http://www.zehnder.cz/skoleni


Děkujeme Vám 

za Váš čas a 

pozornost

Podrobnosti a další užitečné informace získáte na školeních a webinářích Zehnder –

témata, termíny, přihlášky na www.zehnder.cz/skoleni a u obchodních zástupců 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

http://www.zehnder.cz/skoleni

