Persbericht - Productnieuwigheid

Zehnder Zenia
Het ultieme warmtecomfort in de badkamer
Met Zehnder Zenia presenteert de radiatorspecialist Zehnder een volledig nieuw,
revolutionair multifunctionele handdoekdroger dat door zijn puristische design
perfect in de moderne badkamerarchitectuur past. Zehnder Zenia is een
handdoekverwarmer,

handdoekdroger,

infraroodverwarming

en

verwarmingsventilator in één.
Dankzij de geïntegreerde verwarmingsventilator, biedt de Zehnder Zenia onafhankelijk van de centrale verwarming - snelle, flexibele warmte. Zijn elegante
glazen infrarood-verwarmingsoppervlak zorgt bovendien voor een aangename
stralingswarmte. Achter dit vlak kunnen grote badhanddoeken ingetogen
opgeborgen,

voorverwarmd

en

gedroogd

worden.

De

grote

keuze

aan

verschillende in- en opbouwinstallaties biedt voor vrijwel elke situatie een
passende oplossing en een hoge mate van ontwerpvrijheid.
Of het nu gaat om een goede start van de dag in de ochtend, een verkwikkende douche
na het sporten of een ontspannende badsessie in de avonduren, de innovatieve
multifunctionele handdoekdroger Zehnder Zenia zorgt altijd voor heerlijk zachte,
voorverwarmde handdoeken en een snelle, aangename warmte en binnenklimaat op elk
gewenst moment.
Met slechts 30 mm zichtbare dikte bij inbouw in een voorwand is Zehnder Zenia
naadloos in te passen in elke badkamerarchitectuur. De stralingswarmte van zijn
infrarood-verwarmingsoppervlak zorgt daarbij voor een aangenaam binnenklimaat, terwijl
de geïntegreerde verwarmingsventilator zorgt voor snelle en op behoefte afgestemde
warmte. Achter het fraaie, glazen infrarood-verwarmingsoppervlak kan op een

hygiënische manier textiel worden gedroogd, waarbij de sneldroogfunctie de
bacteriën op vochtig badkamertextiel duidelijk verlaagt door de aanzienlijk
kortere droogtijden. Bovendien zorgt het glazen infrarood-verwarmingsoppervlak met
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Soft-Close-functie voor orde in de badkamer: achter dit oppervlak kunnen twee grote
badhanddoeken of vier gewone handdoeken mooi ingetogen opgeborgen worden. Deze
nieuwe multifunctionele handdoekdroger is naar keuze verkrijgbaar in elegant wit of
zwart.
Door aanraking van het intuïtieve touchscreen in het glazen oppervlak, kunnen de
belangrijkste functies snel worden ingesteld. De functies variëren van infrarode
stralingswarmte tot frontvlakverwarming en snelle opwarming van de ruimte via de
verwarmingsventilator (1000 W) tot het binnen enkele minuten voorverwarmen van een
handdoek

op

lichaamstemperatuur

en

een

comfortabele,

snelle

droging

van

badkamertextiel. Tevens kan via een smartphone-app ook individuele dag- en
weekprogramma's ingesteld worden en kan de verwarmingsfunctie op afstand worden
gestart.
Dankzij de snelle reactietijd en de geïntegreerde voorverwarmings- en sneldroogfunctie
voor badkamertextiel, biedt Zehnder Zenia zowel bij nieuwbouw als renovatie een ideale
oplossing in combinatie met vloerverwarming. Een ruime keuze aan verschillende in- en
opbouwinstallaties biedt voor vrijwel elke situatie een passende oplossing: van de
inbouw in alle gangbare voorwand- en droogbouwsystemen, inbouw in massieve
wanden en opbouwinstallaties met of zonder designfronten tot integratie in
badkamermeubilair: biedt dit toestel opdrachtgevers, installateurs en architecten volop
ontwerpvrijheid.
De nieuwe multifunctionele handdoekdroger is nu al onderscheiden met het
kwaliteitszegel

”Design

Plus

powered

by

ISH”

dat

wordt

toegekend

aan

toekomstgerichte, innovatieve designs met energie-efficiënte techniek.
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Afbeeldingsbijschriften:
Het ultieme warmtecomfort in de badkamer

Motief 1 a + b:
Zehnder Zenia is een innovatieve multifunctionele
handdoekdroger

dat

zich

naadloos

in

de

badkamerarchitectuur laat integreren. Daarnaast
zorgt hij voor een comfortabel binnenklimaat en
heerlijk zachte voorverwarmde handdoeken. Dankzij
de geïntegreerde verwarmingsventilator biedt de
Zehnder Zenia - onafhankelijk van de centrale
verwarming
wenselijk.

-

snelle,

Zijn

flexibele

elegante

warmte

glazen

waar

infrarood-

verwarmingsoppervlak zorgt bovendien voor een
aangename stralingswarmte. Voor zijn innovatieve
productdesign

werd

deze

design

radiator

onderscheiden met het kwaliteitszegel ”Design Plus
powered by ISH”.

Motief 2:
Achter

het

fraaie,

glazen

infrarood-

verwarmingsoppervlak van deze multifunctionele
handdoekdroger kan op een hygiënische manier
textiel

worden

sneldroogfunctie

gedroogd,
de

bacteriën

waarbij
op

de
vochtig

badkamertextiel duidelijk verlaagt door de veel
kortere droogtijden. Bovendien zorgt het elegante
glazen infrarood-verwarmingsoppervlak met SoftClose-functie voor orde in de badkamer: achter dit
oppervlak kunnen twee grote badhanddoeken of vier
gewone handdoeken mooi ingetogen opgeborgen
worden.
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Beeldmateriaalbronnen: Zehnder Group International AG
Afdrukken kosteloos toegestaan, a.u.b. met bronvermelding.

Motief 3:
De multifunctionele handdoekdroger Zehnder Zenia
maakt

het

door

verwarmingsventilator
onafhankelijk

van

de

zijn

geïntegreerde

mogelijk

om

centrale

de

ruimte

verwarming

te

verwarmen. De stralingswarmte van zijn infraroodverwarmingsoppervlak

zorgt

daarbij

voor

een

aangenaam binnenklimaat, terwijl de geïntegreerde
verwarmingsventilator

voor

snelle

warmte

“on

demand” zorgt. Dankzij de snelle reactietijd en de
geïntegreerde voorverwarmings- en droogfunctie
voor badkamertextiel, biedt Zehnder Zenia zowel bij
nieuwbouw als renovatie een ideale oplossing in
combinatie met vloerverwarming.

Motief 4:
Een ruime keuze aan verschillende inbouw- en
opbouwinstallaties maakt voor elke situatie een
passende

oplossing

met

de

revolutionaire

multifunctionele handdoekdroger Zehnder Zenia
mogelijk:

van de installatie in alle gangbare

voorwand- en droogbouwconstructies, massieve
wanden, als individuele opbouwinstallaties of met
design-afdekking

tot

integratie

in

badkamermeubilair.
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Beeldmateriaalbronnen: Zehnder Group International AG
Afdrukken kosteloos toegestaan, a.u.b. met bronvermelding.
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