
Radiátory 

Zehnder 

Charleston 

s článkovou 

konstrukcí a hladkým 

povrchem lze snadno 

čistit. Díky tomu dochází 

ke snížení víření prachu 

a zamezení tvorby bakte-

rií. Jsme méně nemocní 

a vytváříme příznivější 

prostředí pro nás, naše 

děti i alergiky.

Při vytápění běžnými 

radiátory vzniká problém 

s vířením prachu, jeho 

usazováním v nepřístup-

ných místech radiátoru 

s následnou tvorbou 

bakterií.  Důsledkem 

toho může být zvýšený 

výskyt alergií, nemocí 

a potíží dýchacích cest. 

Deskové radiátory vytápí 

zejména konvekcí s trva-

lým pohybem vzduchu. 

To ještě více zesiluje prů-

van při větrání okny 

s rychlou výměnou vrst-

vy studeného a horkého 

vzduchu.  Cirkulující 

vzduch způsobuje vysy-

chání sliznic, a výrazně 

snižuje tepelný komfort.

Při stavbě a zejména při 

rekonstrukcích vzniká 

často potíž s místem pro 

radiátor, s jeho výběrem v 

požadované velikosti 

a současně s dostateč-

ným výkonem.  Musíme 

tedy přistupovat k ne-

chtěným kompromisům.

Každý interiér má svůj 

osobitý styl. Kdo klade 

důraz na harmonii, neměl 

by zapomenout také na 

radiátory. Realita je však 

většinou jiná. Jejich volbě 

obvykle nevěnujeme 

pozornost.  Designové 

trendy a vkus se časem 

mění a tak se stává, že 

s použitými radiátory ne-

jsme spokojeni, neboť 

se nám nehodí do stylu 

interiéru. 

Zdravější 

teplo

Oáza tepelné 

pohody

Výjimečná 

variabilita

Pro klasický 

i moderní styl

Radiátory 

Zehnder 

Charleston 

produkují 

vyšší, až 35% podíl sála-

vého tepla, které působí

stejně příjemně jako slu-

neční paprsky. Ohřívají 

povrchy vč. lidského těla 

- vyvolávají příjemný 

pocit tepla. Vytváří maxi-

málně přirozené a zdravé 

vnitřní klima s rovnoměr-

nějším rozložením tep-

loty v interiéru a menším 

vířením prachu. 

Zehnder 

Charleston 

je vhodný 

pro každý 

interiér. Vyrábí se v široké 

škále rozměrů (až do výš-

ky 3 m), tepelných výko-

nů, s mnoha typy připo-

jení a upevnění a ve více 

než 50 barvách. Nabídka 

zahrnuje i atypická pro-

vedení včetně radiátorů 

do koupelen či modely 

Retrofit pro snadnou vý-

měnu starých těles. Žád-

ný jiný radiátor není tak 

variabilní. 

Zehnder 

Charleston - 

originál mezi 

článkovými 

trubkovými radiátory, pře-

svědčuje svým nadčaso-

vým vzhledem a elegan-

cí. Je vhodný pro klasický 

i moderní styl. Nepodléhá 

měnícím se trendům 

a vytváří tak interiér 

s osobitým charakterem.

Proč designové radiátory 

Zehnder Charleston?



Nové trendy ve vytápění, 

jako je použití kondenzač-

ních kotlů nebo tepelných 

čerpadel, přinášejí zdroje 

tepla s nízkými teplotami 

topného média.  To kla-

de velký nárok na nad-

měrnou a tedy nežádou-

cí velikost topných těles.

U běžných radiátorů je 

kladen důraz především 

na nízkou cenu. Té je do-

saženo například použitím 

pouze jedné vrstvy lako-

vání, nebo zastaralou 

konstrukcí.  Tělesa 

s jednou vrstvou laku 

dříve korodují a mají tak 

kratší životnost. Stej-

ně tak článková tělesa 

je nutno po určité době 

přetěsnit.

Tam, kde se pohybují děti 

je větší riziko úrazu a je 

tedy nutná jejich ochrana. 

Topná tělesa mají často 

ostré rohy či hrany.  To 

zvyšuje nebezpečí úrazu. 

Řešení použitím krytů 

je však na úkor výkonu, 

v mnoha případech 

i vzhledu a znemožňuje 

čistění radiátoru.

Při výběru designových 

topných těles vzniká 

často obava, zda budou 

dodána včas a zda nám 

jejich delší dodávka 

nezpůsobí nepříjemné 

komplikace a zdržení 

na stavbě.

Pro nízkoteplot-

ní soustavy

Dlouhá 

životnost

Bezpečnost Rychlá 

dodávka

Radiátory 

Zehnder 

Charleston 

jsou používá-

ny také pro nízkoteplotní 

otopné soustavy a na-

pomáhají tak dosáhnout 

žádaných úspor při spo-

třebě tepelné energie. 

Zejména díky výjimečné 

konstrukci a rozměrové 

variabilitě nabízí možnost 

optimalizovat velikost 

použitého tělesa.

Zvolením 

radiátorů 

od švýcarské-

ho výrobce 

Zehnder získáte prvotřídní 

výrobek s 2-vrstvým lako-

váním s dlouhou život-

ností, vysokou odolností 

proti korozi a mechanic-

kému poškození. Život-

nost je dosažena zejména 

precizním laserovým sva-

řováním se 100% těsností 

a lakováním až po svaření 

tělesa a tlakové zkoušce.

Radiátory 

Zehnder 

Charleston 

nemají oproti 

klasickým radiátorům 

žádné ostré hrany. Snižují 

tím ve školách, školkách 

a obytných prostorech 

nebezpečí poranění a úra-

zů. Použitím těchto těles 

vytvářímě nejen estetic-

ký, ale hlavně bezpečný 

domov pro naše děti.

Přestože 

je nabídka 

radiátorů 

Zehnder 

Charleston výjimečně 

široká, jsou k dodání do 

2 - 3 týdnů od objednání. 

A to ve všech, více než 50 

barevných odstínech. Vý-

jimkou jsou pouze atypic-

ká provedení do oblouku 

apod., jejichž ruční výroba 

vyžaduje delší dodací 

termíny. 

2 – 3
do

týdnů


