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lecz przede wszystkim higieniczny klimat wnętrza. 
W przypadku grzejnika Zehnder Zmart głowica ter-
mostatyczna może znajdować się zarówno po pra-
wej, jak i po lewej stronie. Jej miejsce zamontowa-
nia można łatwo zmienić również później – i to bez 
konieczności demontażu grzejnika. Do tego głowica 
ta ma niezwykle ergonomiczny kształt, zapewniają-
cy wygodę obsługi. Zawór termostatyczny wraz  

Zehnder Zmart jest o ponad 63% lżejszy niż tra-
dycyjne grzejniki płytowe i imponuje elastycznością 
oraz funkcjonalnością. Elastyczne, dowolnie usta-
wiane przyłącza 360° w wersji Flex umożliwiają wy-
mianę starego grzejnika niemal w każdej sytuacji 
montażowej. Można do tego wykorzystać istnieją-
ce przewody przyłączeniowe i armaturę zewnętrz-
ną. Kolejną zaletą dotyczącą montażu jest regulo-
wana konsola ścienna. Dzięki temu instalator może 

już na miejscu uwzględnić różne życzenia klientów 
odnośnie sposobu montażu. Rury w instalacji po-
zostają nienaruszone, nie ma konieczności wymia-
ny zewnętrznej głowicy termostatycznej i zaworu 
powrotnego, ewentualnie wymieniane są one jeden 
do jednego. Model Flex jest łatwy w czyszczeniu, 
ponieważ można go pochylić do przodu bez odłą-
czania od instalacji grzewczej. Dzięki temu grzejnik 
Zehnder Zmart zapewnia nie tylko przyjemny,  

Nowy, pomysłowy grzejnik Zehnder Zmart o płaskim froncie stanowi 
idealne połączenie wiedzy technicznej z praktycznymi i inteligentnymi 
rozwiązaniami. Ten wąski i płaski grzejnik jest bardzo łatwy w montażu. 
Dzięki wymiennikowi z tworzywa sztucznego jest całkowicie odporny na 
korozję. Ze względu na elastyczne przewody przyłączeniowe doskonale 
nadaje się „na wymianę”, a jego dyskretny i nowoczesny wygląd pasuje 
niemal do każdego otoczenia mieszkalnego lub biurowego.

Grzejnik Zehnder Zmart Flex
Nowoczesny wygląd i łatwość wymiany podczas remontu

Zehnder Zmart został uhonorowany 
prestiżowymi nagrodami If Design 
Award oraz Red Dot Award „best 
of the best”, a także Złotym Meda-
lem Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. Produkt tak wysokiej ja-
kości może się poszczycić 15-letnią 
gwarancją producenta na grzejnik, 
a 5-letnią na wkładkę termostatycz-
ną i głowicę cValve.

http://www.instalreporter.pl
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z głowicą jest integralną częścią urządzenia. Dlate-
go nie trzeba go uwzględniać w projekcie, podobnie 
jak jego położenia. Zawór można łatwo dopasować 
na miejscu do montażu z lewej lub prawej strony. 
Komfortowe przyłącze 50 mm może być usytuowa-

ne na środku lub po prawej stronie w zależności od 
sytuacji montażowej.

Zehnder Polska Sp. z o.o.
ul. Kurpiów 14a
52-214 Wrocław
tel. 71 367 64 24, 
faks 71 367 64 25
sekretariat@zehnder.pl
www.zehnder.pl
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Więcej o grzejniku 
Zehnder Zmart

Przejdź

Jak zamontować 
grzejnik Zehnder Zmart

Obejrzyj

Zawory poza grzejnikiem Zawory zintegrowane
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Zmart Flex (z adapterem typu S  
i przesuwnymi konsolami 
montażowymi)
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Zmart Flex cValve
Montaż: skrzynka przyłączeniowa  
w ścianie lub złącza naścienne
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Remont/wymiana 
poszczególnych 
grzejników
- rury w instalacji 
pozostają 
nienaruszone
- zewnętrzna głowica 
termostatyczna oraz 
zawór powrotny 
pozostają lub są 
wymieniane jeden  
do jednego
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Zmart Basic

R/N

Zmart cValve

R/N

N
Nowe budownictwo/
całkowita 
modernizacja,
nowa instalacja 
zgodnie z projektem

http://www.instalreporter.pl
http://www.zehnder.pl/produkty-i-systemy/grzejniki-dekoracyjne/zehnder-zmart
https://www.youtube.com/watch?v=UDGRa3HqEmQ&feature=youtu.be
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