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Grzejniki Zehnder – ciepło...
zdrowe, przyjemne i piękne
Bez ciepła nie istniałoby życie. Ciepło zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa.
Jednakże ciepło nie może być traktowane jedynie w kategoriach stopni Celsjusza.
Grzejnik to nie tylko technika, ale także obiekt dekoracyjny – niezbędny element
wyrażania własnego stylu.

Zehnder Charleston – oryginał,

który inspiruje

Grzejnik dekoracyjny powinien spełniać wiele funkcji.
Od produktów tego typu wymagana jest szeroka paleta modeli oraz design, który będzie obowiązywał
także w przyszłości. Grzejnik powinien umożliwiać
sprawną i czystą instalację, a ponadto być oszczędny i kompatybilny z nowoczesnymi energooszczędnymi rozwiązaniami takimi jak np. pompy ciepła.
Grzejnik musi być także przystosowany do renowa-

Zehnder Charleston

cyjnych konfiguracji złącz. Reasumując: grzejnik ma
być urządzeniem o wszechstronnym zastosowaniu.
Oznacza to efektywność począwszy od etapu wyboru, a skończywszy na kosztach eksploatacji.
Zehnder Charleston przekonuje pod każdym względem i spełnia wszystkie powyższe wymagania. Grzejniki Zehnder od wielu lat wyznaczają trendy w światowym designie i inspirują do zmian. Marka Zehnder
to bowiem specjalista w dziedzinie wzornictwa,
a także wizjoner tworzący od lat „perełki” w asortymencie grzejników dekoracyjnych, a Zehnder Charleston

Zehnder Vitalo Spa
stanowi przykład możliwości producenta. Firma
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wymagających
klientów i stara się trafiać w nawet najbardziej wysublimowane gusta, oferując jednocześnie rozwiązania zaawansowane technologicznie, znakomite pod
względem funkcjonalnym i użytkowym.
Charleston to nowoczesny grzejnik żeberkowy – stalowy, który wykonywany jest przy użyciu innowacyjnej technologii (obróbka laserowa) i pozwala na
nieograniczoną wręcz elastyczność zastosowania.
Niekwestionowaną zaletą jest duży odsetek energii oddawanej przez promieniowanie oraz wysoka
wydajność w instalacjach niskotemperaturowych.
Grzejnik ten wykonywany jest w najszerszej na rynku palecie modeli (wysokości od 19 cm do 6 m, od

2 do 6 kolumn w pojedynczym żeberku) oraz jako
formy specjalne – wykonania m.in. łukowe, kątowe,
jako ławeczka. Ponadto dla pełnej swobody aranżacyjnej producent umożliwia wykonanie tego grzejnika
w ponad 50 kolorach z palety barw Zehnder.

Prostota i styl, nowoczesność
i funkcjonalność... po prostu klasa
Grzejnik Zehnder Vitalo to produkt innowacyjny i ultranowoczesny, o znakomitych walorach estetycznych. Uwagę zwraca jego smukła i lekka konstrukcja oraz minimalistyczny profil, o niepowtarzalnym
wyglądzie. Ekstremalnie cienka forma, płaski front,
możliwość stosowania wersji wodnej i elektrycznej
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stanowią doskonałą propozycję w segmencie premium. Zaawansowany proces techniczny opiera się
na zaprasowaniu między płytami aluminium warstwy grafitu i lamel aluminiowych. W wersji wodnej
w środku grzejnika znajduje się meandra miedziana
o bardzo niewielkiej ilości wody, natomiast w wersji elektrycznej – kabel grzewczy. Należy również
zwrócić uwagę na nowatorski zestaw montażowy
Zehnder EasyFit, który w wersji Completto obejmuje
zintegrowane podłączenie ze złączami o rozstawie
50 mm, umieszczonymi centralnie w tylnej części.
Zehnder EasyFit zawiera zestaw instalacyjny wraz
z zaworem i pokrętłem regulacyjnym. Całość jest dyskretnie schowana za zamontowanym grzejnikiem,
a jedynym widocznym elementem jest niewielka
część tarczy umożliwiającej sterowanie. EasyFit pozwala na znaczne skrócenie i ułatwienie instalacji,
a także na bezproblemowe użytkowanie, czyszczenie oraz ewentualne serwisowanie grzejnika.
Do wyboru klienta producent proponuje kilkanaście
wariantów wykonania powierzchni. Zehnder Vitalo
dostępny jest w dwóch – równie efektownych modelach – „bar” z funkcjonalnym uchwytem lub uchwytami na tkaniny oraz „spa” z eleganckimi wycięciami służącymi do zawieszania ręczników. Grzejnik ten
został wyróżniony nagrodami: Innowacje Architektura i Technika (ISH 2013) oraz Plus X Award w kategorii „Innowacyjność, wysoka jakość i funkcjonalność”
i „Najlepszy produkt 2013 roku”, a także w 2014 nagrodą „Łazienka – Wybór Roku”.
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MdM: już prawie 24 tys. mieszkań i domów
z dopłatą

Innowacyjne złącze EasyFit – opcja na życzenie

23 297 mieszkania i domy zostały zakupione z dopłatą
państwa w ramach rządowego programu „Mieszkanie
dla młodych” – poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego. Średnia powierzchnia mieszkań nabywanych
w programie wynosi 53,06 m2, a domów – 85,31 m2. Realizację programu MdM przewidziano na pięć lat – od
2014 do 2018 roku. Na każdy rok przewidziano inny limit środków na wypłatę dofinansowania. Tegoroczny
wynosi 715 mln zł. Jak poinformował BGK, z tego limitu do końca czerwca zarezerwowano 296 mln zł, czyli 41 proc. „W ramach limitu obowiązującego w 2015 r.
do BGK wpłynęły 12 757 wnioski o dofinansowanie zakupu mieszkania, a łączna ich liczba od początku realizacji programu wynosi już ponad 25 tysięcy” - poinformował BGK.
Jak wskazał bank, znacząca kwota dopłat dotyczy również 2016 r. na który kredytobiorcy złożyli ponad 3 tys.
wniosków na kwotę dofinansowania prawie 74 mln zł.

Zgodnie ze zmianami programie „Mieszkanie dla młodych” zaakceptowanymi niedawno przez Parlament,
wzrośnie dofinansowanie dla osób i rodzin z dziećmi.
„W przypadku dwojga dzieci dopłata do kredytu na zakup mieszkania ma wynieść 20 proc. W przypadku trojga
dzieci i więcej ma być to 30 proc., a dodatkowo dla takich rodzin przewidziano zniesienie górnej granicy wieku (35 lat), zniesienie wymogu nieposiadania wcześniej
własności mieszkania oraz możliwość zwiększenia powierzchni mieszkaniowej wliczającej się do dopłaty do
65 mkw.” - poinformował BGK. Ponadto program obejmie także mieszkania na rynku wtórnym.
BGK przypomniał również, że od 2007 r. obsługuje program „Rodzina na swoim”, który pomógł ponad 192 tysiącom osób nabyć mieszkanie na własność. Dopłaty
do kredytów preferencyjnych „Rodzina na swoim” będą
wypłacane do 2022 roku. (PAP)
Więcej

PORT PC: Dostępny kolejny poradnik
o powietrznych pompa ciepła
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Zehnder Vitalo Bar

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
opublikowała poradnik „Wytyczne do ograniczania hałasu instalacji z pompami ciepła”, który tematyką obejmuje zagadnienia związane z emisją hałasu i drgań przez
pompy ciepła. Jest to kolejne już opracowanie Organizacji, które tym razem skierowane jest przede wszystkim
do projektantów i wykonawców instalacji. Poradnik dotyczy ograniczania hałasu instalacji z pompami ciepła.

Przedstawiono w nim podstawy akustyki, których znajomość z pewnością okaże się pomocna zarówno na etapie projektowania, wykonania, jak również serwisowania instalacji z pompami ciepła. W opracowaniu sporo
uwagi poświęcono również odpowiedniemu ustawieniu
urządzenia w obiekcie lub na zewnątrz. Poradnik dostępny jest do pobrania w wersji online na stronie internetowej PORT PC www.portpc.pl w zakładce publikacje.

