
Zehnder Charleston 

Poznejte originál





Poznejte originál. Již v roce 1930 společnost 

Zehnder přihlásila k patentování první ocelový 

článkový radiátor v Evropě. A tehdy se zrodila 

značka Zehnder Charleston.

 

Byl to také začátek úspěšné historie, která 

přetrvává dodnes. Zehnder Charleston 

přesvědčuje souhrnem jedinečných vlastností 

jako je vysoká kvalita „Made in Germany“, 

nadčasový moderní design, rychlá a snadná 

montáž, jednoduché čištění zaručující vysokou 

hygienu a nesčetná individuální řešení „na míru“. 

Zehnder Charleston je a zůstává mezi trubkovými 

článkovými radiátory klasickým a originálním 

výrobkem.

Se svou více než stoletou firemní historií je dnes 

společnost Zehnder specialistou na vytápění, 

chlazení a čerstvý, čistý vzduch. Vedle radiátorů 

pro koupelny, obývací prostory a veřejné objekty 

naleznete v našem sortimentu také teplovodní 

stropní sálavé panely pro vytápění a chlazení, 

systémy k řízenému větrání s rekuperací tepla 

a zařízení pro čištění vzduchu.

Jak vidíte: Se značkou Zehnder se rozhodnete 

pro zkušenost a know-how, pro sortiment, který 

nezanedbává žádná přání týkající se pohodlí, 

pro kompetentní servis podle Vašich individuálních 

přání a potřeb. Jaký je Váš záměr? Zehnder 

Charleston, originál mezi radiátory, Vám pomůže 

Vaše představy realizovat.
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Zehnder Charleston

Přednosti

1
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Originální 

klasický design

Kvalita 

Made in Germany

Hřejivé teplo

všude

Čistý, hygienický 

a zdravější

Často kopírovaný, nikdy nedosažený: Když 18. března 

1930 získala firma Zehnder patent na první trubkový 

článkový radiátor v Evropě, nikdo nemohl tušit, 

že tento objev bude po 75 letech stále ještě aktuální. 

Bez pochyb: Zehnder Charleston byl, je a zůstává 

skutečným nadčasovým klasikem.

Inovace, design, kvalita – od firmy Zehnder můžete 

očekávat pouze to nejlepší. Všechny radiátory 

Charleston jsou vyrobeny v Německu, odzkoušeny 

a jsou 100% těsné. Pro vlhké prostory se dodávají 

v pozinkovaném provedení. Speciálně vyvinutý 

vícestupňový postup nanášení vrchní barvy zaručuje 

jejich mimořádně dlouhou životnost.

Zehnder Charleston zabezpečuje příjemné klima 

rovnoměrně v celém prostoru. Vysoký podíl sálavého 

tepla a krátká doba ohřevu radiátoru zajišťují velice 

rychle hřejivé teplo. To vše navíc s minimálním vířením 

prachu - což je zvlášť dobré pro alergiky.

Vzdálenost mezi trubkami umožňuje jednoduché 

čištění radiátorů. Zehnder Charleston splňuje nejvyšší 

hygienické standardy. Dodává se také s antimikrobiolo-

gickým povrchem TopCare (v barvě bílé RAL 9016). 

Lakování se provádí bez použití rozpouštědel.
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Teplo 

„na míru“

Více než 

jen bílá

Snadná 

a rychlá montáž

Spolehlivá

a přesná dodávka

Radiátory Zehnder Charleston mohou být vyrobeny 

přesně na míru a ve speciálních tvarech: do oblouku, 

rohové, zkosené, jako volně stojící nebo rozdělující 

prostor. Nabízí mnohostranné využití a hodí se pro 

všechny stavební situace. Vlastní stavební výšky 

radiátoru mohou být od 19 cm do 600 cm, na zvláštní 

přání buď menší nebo větší.

Zehnder Charleston je standardně k dodání ve více 

než 50 brilantních barvách, lesklých nebo matných,

od klasických odstínů přes moderní a metalické 

barvy až k povrchům ušlechtilých kovů, jako např. 

průhledný lak (Technoline) - nemusíte tak z hlediska 

estetiky přijímat žádné kompromisy. Barvy jsou bez 

rozpouštědel a těžkých kovů a neobsahují tedy žádné 

páry ohrožující zdraví.

Díky montážnímu systému Zehnder EasyFix mohou 

být všechny radiátory upevněny jednoduše, bezpečně 

a rychle. Šetří čas a tím peníze za montáž. Upevnění, 

umístěné za trubkami, je téměř neviditelné - další 

estetická přednost navíc.

Logistika opírající se o čárový kód zajišťuje spolehlivou 

a přesnou dodávku. Stabilní obal z kartonu zabraňuje 

případnému poškození během přepravy a skladování, 

smršťovací fólie chrání radiátor během a po montáži 

a odstraní se až při nastěhování.
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Dva v jednom: se zrcadlovým prvkem 

a na přání také s odkládací poličkou 

upoutává Zehnder Charleston Mirror 

pohled v každém prostoru a zaručuje 

vysoký tepelný výkon.

zehnder   charleston 

mirror

Na přání je k dispozici 

praktická odkládací 

polička pro veškeré 

maličkosti. 
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zehnder charleston 

relax

Jednoduché k pravému uvolnění: 

na radiátoru Zehnder Charleston 

Relax se sedí v teple a příjemně. 

Kromě toho dřevěná lavice poslouží 

také jako praktická odkládací plocha. 

K dodání ve dvou velikostech 

s deskou v bukovém odstínu. 

Vytápění plus plocha na sezení 

- alternativa šetřící místo, např. 

v předsíni, v koupelně. 

Vyhřívaná lavice: pomocí Zehnder 

Charleston vytvoříte ze svého 

radiátoru další odkládací plochu 

nebo lavici, na které je možné 

pohodlně a v teple sedět. 

Navíc: délku radiátoru a provedení 

desky lavice si určíte sami.

zehnder charleston 

s lavicí 
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Předběžně připravený pro instalaci: 

Zehnder Charleston Completto 

je dodáván s integrovaným ventilem. 

Je to ideální radiátor pro novostavby 

- předběžná instalace během 

hrubé stavby, montáž radiátoru 

po dokončení stavby. Dodává 

se kompletní s veškerým 

příslušenstvím.

zehnder charleston 

completto

Méně údržby, více hygieny: díky 

větším mezerám mezi trubkami se 

dá rychleji a jednodušeji čistit, proto 

je Charleston Klinik ideálním řešením 

pro ordinace lékařů, nemocnice 

a dětské pokoje.

zehnder charleston 

klinik
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Výměna starého za nový: Zehnder 

Charleston pro rekonstrukce je tím 

správným partnerem pro výměnu 

starého radiátoru za nový, chladného 

za hřejivý. Bez velkých stavebních 

úprav je možné radiátory nainstalovat 

na stávající připojovací trubky.

zehnder charleston 

pro rekonstrukce 

Jak jednoduché: starý 

litinový nebo omšelý 

deskový radiátor je 

možné rychle a bez 

problémů nahradit 

novým stylovým radi-

átorem Charleston. 
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Speciální 

individuální řešení 

Obytný dům, ateliér, kancelář, 

banka, nemocnice... Budovy mají 

nejrozmanitější využití, jejich 

architektura může mít také svou 

rozmanitost. Je velice dobré, pokud 

architektonic-ké návrhy zahrnují 

i řešení vytápění: s radiátory 

od firmy Zehnder je možné zdařile 

realizovat Vaše nápady a záměry 

také z hlediska designové stránky. 
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Cokoliv plánujete - Zehnder Vám 

nabízí řešení na míru podle Vašeho 

individuálního zadání. Zehnder 

Charleston je k dodání ve speciál-

ních tvarech: do oblouku, rohový 

(jedno nebo vícerohý), provedení 

pro rozdělení prostoru nebo s lavicí. 

Je možné jej přizpůsobit všem 

stavebním potřebám. Se stavební 

výškou od 19 cm do 300 cm 

nabízí Zehnder Charleston velkou 

mnohotvárnost, která se může na 

přání ještě dále zvýšit (výška až 

do 600 cm). Radiátory Charleston 

se skládají z jednotlivých článků, 

které mohou být 2- až 6-trubkové 

s příslušnou hloubkou a tepelným 

výkonem.

Zehnder Charleston

Individuální jako 

Vaše přání
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H: 190-3000

L: 184-2944

S: 46

Zehnder Charleston

Speciální tvary: 

rohové, do oblouku. 

T1: 62

T2: 100

T3: 136

T4: 173 

T5: 210

H: 190-3000

L: 184-2944

S: 46

Zehnder Charleston Pro rekonstrukce 

Speciální tvary: 

rohové, do oblouku.

T1: 62

T2: 100

T3: 136

T4: 173 

T5: 210

H: 190-3000

L: 184-2944

S: 46

Zehnder Charleston Completto

Speciální tvary: 

rohové, do oblouku.

Radiátory 

s integrovaným 

ventilem.

T1: 62

T2: 100

T3: 136

T4: 173 

T5: 210

H = stavební výška v mm

L = stavební délka v mm

T = stavební hloubka

S = stavební délka pro jeden článek

Menší, větší a mezivýšky stejně jako maximální stavební délky jsou k dodání na vyžádání. 

Všechny rozměry jsou v mm.

Zehnder Charleston Relax

 H L Model φs E

 455 598 CR 5026-13 543 - 

 455 828 CR 5026-18 747 -

Zehnder Charleston Mirror 

 H L Model φs E

 1792 552 CM 2180-12 1401 -

 1792 736 CM 2180-16 1868 -

φs = normovaný tepelný výkon 

  dle EN 442 (75/65/20 °C)

E = elektrický tepelný výkon ve Wattech

  (kombinovaný provoz)

T1: 62

T2: 100

T3: 136

T4: 173 

T5: 210

H: 190-3000

L: 241-2841

S: 65

Zehnder Charleston Klinik

Speciální tvary: 

rohové, do oblouku.

T1: 136 T2: 173

Zehnder Charleston s lavicí

T3: 210

Speciální tvary: 

rohové, do oblouku.

H: 430

L: 1012-2300

S: 46

 

Speciální řešení:

radiátor s lavicí

Speciální řešení:

radiátor se zrcadlem



13Individualita

Zehnder 

Barvy a povrchová 

provedení

Vše nemusí být vždy bílé. Radiátor 

s dokonalým tvarem se nemusí 

schovávat, může naopak do 

uspořádání obytného prostoru vložit 

svěží, barevný impuls. Radiátory 

Zehnder existují v mnoha brilantních 

barvách a provedeních, lesklé 

nebo matné. Přehled základních 

nabízených barev naleznete 

na této stránce. 

Standard

*  Tyto barvy jsou lesklé, ostatní jsou matné.

** Výhradně pro Zehnder Subway

*** Výhradně pro Zehnder Charleston

**** Výhradně pro Zehnder Dualis, Dualis Plus & Planus

RAL a NCS jsou označení výrobce.

Důležité upozornění:

U skutečné barvy radiátoru může dojít v důsledku 

rozdílných výrobních technologií k odchylkám 

(v barevném odstínu a lesku).

Antimikrobiologický povrch

TopCare RAL 9016

9316***

Classic

Trendy

Metallic

Povrchy ušlechtilých kovů

Edelweiss (matná bílá)

C 0067

RAL 9010

C 9010*

NCS-S-0520-Y20R

C 0801

NCS-S-0530-Y10R

C 0802

RAL 9001

C 9001*

RAL 1013

C 1013*

Flamingo

C 0069*

RAL 1023

C 1023*

Natura

C 0035*

Greenwich

C 0044*

RAL 9002

C 9002*

RAL 5002

C 5002*

Bahama

C 0054*

NCS-S-1030-R80B

C 0813

Ägäis

C 0040*

RAL 9017

C 9217

Calypso

C 0043*

Manhattan

C 0077*

RAL 5017

C 5017*

RAL 3000

C 3000*

Chinchilla

C 0064

RAL 8017

C 8017*

RAL 7016

C 7016*

RAL 3003

C 3003*

Pergamon

C 0081*

Jasmin

C 0072

RAL 9005

C 9005*

Spring Green 

T 0846

Ivory 

T 0849

NCS-S-0530-Y30R

T 0806

Dark Brown 

T 0847

NCS-S-2010-G60Y  

T 8723

NCS-S-0520-R90B 

T 5613

NCS-S-2055-B10G 

T 5743

Dark Purple  

T 0848

NCS-S-2065-R20B 

T 3770

NCS-S-0520-R

T 1808

Titane

M 0335*

Anthracite

M 0346

Sand Quartz 

M 0522

Beige Quartz

M 0523

Red Quartz 

M 0526

Nerezová ocel **

Stone Quartz

M 0527

Brown Quartz 

M 0529

Orange Quartz 

M 0528

Green Quartz

M 0524

Blue Quartz 

M 0525

Grey Aluminium

M 9007*

Vzhled nerezové oceli

M 0332*

Volcanic

M 0336

White Aluminium

M 9006*

Technoline (průhledný lak)

0325***
Eloxovaný hliník

9501****

Bílá barva RAL 9016

9016*
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Vytápění, chlazení,

čerstvý a čistý 

vzduch

V nabídce společnosti Zehnder 

naleznete nejúčinnější systémy 

řízeného větrání s rekuperací

tepla také pro Váš stavební 

projekt. Musíte Váš dům vytápět? 

Radiátory pro koupelny, obytné 

prostory i veřejné objekty 

od společnosti Zehnder jsou 

vysoce účinné, úsporné 

a opticky přitažlivé.

Přirozené vyzařování tepla 

je základem teplovodních 

stropních sálavých panelů pro 

vytápění a chlazení, které zajistí 

příjemný pocit tepla zejména 

v kancelářských budovách stejně 

jako ve sportovních, veřejných 

a výrobních halách. To vše 

při úspoře až 40% provozních 

nákladů bez potřeby údržby. 

Správné a zdravé vytápění 

a chlazení jde ruku v ruce 

s čistým a čerstvým vzduchem. 

Řízené systémy větrání od firmy 

Zehnder zabezpečují, aby teplo 

nebylo na úkor čistoty vzduchu, 

který dýcháme. Zatímco se 

čerstvý vzduch přivádí, 

spotřebovaný vzduch a s ním 

i pachy a vlhkost se odvádí, 

a přitom se zpětně získává 

až 95 % jejich energie.

Pro čistý vzduch jsou k dispozici 

zařízení pod názvem Zehnder 

Clean Air Solutions, která se 

používají v budovách zvláště 

zatěžovaných prachem, jako 

jsou např. výrobní provozy. 

Zvláštní patentované filtry 

zachytávají na elektrostatickém 

principu nejjemnější částice 

a chrání tak lidi a materiál. 

Ať již se jedná o vytápění, 

chlazení nebo čistý a zdravý 

vzduch: systémy od společnosti 

Zehnder vytváří dokonalé vnitřní 

klima.

Další informace naleznete na 

www.zehnder.cz

Zařízení Clean Air

Solutions pro

čistý vzduch

Designové 

radiátory 

pro koupelny 

a obytné prostory

Stropní sálavé 

panely 

pro vytápění

a chlazení

Comfosystems 

pro řízené větrání 

s rekuperací tepla 

Proč právě Zehnder
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Zehnder GmbH · P.O. Box 71 · 390 01 Tábor · Česká republika 

Tel. +420 733 73 70 70 · Fax: +49 782 158 688 973 · E-mail: info@zehnder.cz · www.zehnder.cz




