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 Design radiatoren       Comfortabele ventilatie       Verwarmings- en koelplafondsystemen       Luchtzuiveringssystemen

ZEHNDER  
ELEKTRISCHE RADIATOREN
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Elektrische radiatoren

Forma Spa 

■ Type: buis op buis, met uitsparingen

■ Collectoren: verticale ronde collectoren aan beide zijden, diam 38 mm

■ Buizen: Ronde horizontale buizen, diam 25mm, in enkele of dubbele  

 (enkel voor CV) uitvoering 

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: losse muurbevestigingen voor enkele uitvoering,  

 aangelaste muurbevestigingen voor dubbele uitvoering, in de kleur van  

 de radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Inclusief Timer Memo bediening, onderaan rechts.

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Accessoires mogelijk – www.zehnder.be

Prijs vanaf: € 584

Commande standard  

Timermemo incluse
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Forma Air 

■ Type: buis op buis, met uitsparingen

■ Collectoren: verticale ronde collectoren aan beide zijden, diam 38 mm,  

 met verborgen verwarmingsventilator in kleur van radiator, voor  

 afzonderlijke of gecombineerde werking

■ Buizen: ronde horizontale buizen, diam 25mm

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: aangelaste regelbare muurbevestigingen op collector,  

 in kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Inclusief infrarood IRP-bediening

■ Blazer 1000 Watt - handmatig bediend

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CEE

■ Accessoires mogelijk – www.zehnder.be

Elektrische versie met IRP bediening

Standaard bediening  

IRP inbegrepen

Prijs vanaf: € 704
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Elektrische radiatoren

Metropolitan Bar 

■ Type: vlakke radiator, buis in buis, met onzichtbare naden,  

 incl. handdoekhouder chroom

■ Kader: rondom lopend uniek driehoekig profielkader

■ Buizen: vlak ovale horizontale buizen, 70 mm 

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: aangelaste regelbare muurbevestigingen op kader,  

 in kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Geïntegreerde ontvangstdoos in radiator (optisch oog),  

 onderaan rechts

■ Inclusief Safir afstandsbediening 

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Accessoires mogelijk – www.zehnder.be

Detail elektrische versie met Safir bediening

Standaard bediening  

Safir inbegrepen 

Prijs vanaf: € 824
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Metropolitan Spa 

■ Type: vlakke radiator, buis in buis, met onzichtbare naden,  

 met uitsparingen

■ Kader: rondom lopend uniek driehoekig profielkader

■ Buizen: vlak ovale horizontale buizen, 70 mm 

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: aangelaste regelbare muurbevestigingen op kader,  

 in kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Geïntegreerde ontvangstdoos in radiator (optisch oog),  

 onderaan rechts

■ Inclusief Safir afstandsbediening 

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Accessoires mogelijk – www.zehnder.be

Detail elektrische versie met Safir bediening

Standaard bediening  

Safir inbegrepen 

Prijs vanaf: € 742
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Elektrische radiatoren

Quaro 

■ Type: buis in buis, met onzichtbare naden

■ Kader: rondom lopende, vierkant profielkader, 30 x 30mm

■ Buizen: horizontale vierkante buizen, 25 x 25mm

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: aangelaste regelbare muurbevestigingen op kader,  

 in kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Ontvangstdoos in kleur radiator, onderaan rechts

■ Inclusief Safir afstandsbediening 

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Accessoires mogelijk – www.zehnder.be

Elektrische versie met ontvangstdoos rechts

Standaard bediening  

Safir inbegrepen 

Prijs vanaf: € 797
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Roda Spa 

■ Type:  vlakke radiator, buis op buis, met uitsparingen

■ Collectoren: verticale ronde collectoren aan beide zijden, diam 38 mm

■ Buizen: vlak ovale horizontale buizen, 70 x 11 mm, in enkele of  

 dubbele uitvoering

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: aangelaste regelbare muurbevestigingen op collector,  

 in kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Versies:

 - Safir: met ontvangstdoos in kleur radiator, onderaan rechts, in  

   verlengde van collector, inclusief Safir afstandsbediening 

 - Access: met geïntegreerde digitale regeling op handhoogte

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Accessoires mogelijk – www.zehnder.be

Elektrische versie met geïntegreerde Access bediening

Standaard bediening  

Safir inbegrepen 

Standaard bediening  

Access inbegrepen

Prijs vanaf: € 629
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Elektrische radiatoren

Roda Asym 

■ Type: vlakke radiator, buis op buis, met uitsparingen

■ Collectoren: dubbele verticale ronde collectoren, diam 38 mm, links  

 of rechts

■ Buizen: vlak ovale horizontale buizen, 70 x 11 mm, in enkele of dubbele  

 uitvoering 

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: aangelaste regelbare muurbevestigingen op collector +  

 element, in kleur radiatorr

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Inclusief Timer Memo bediening, gemonteerd op radiator, onderaan rechts.

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Accessoires mogelijk – www.zehnder.be

Standaard bediening elektrisch  

TimerMemo inbegrepen 

Prijs vanaf: € 652



11

Roda Spa Air 

■ Type: vlakke radiator, buis op buis, met uitsparingen en verborgen  

 verwarmingsventilator voor afzonderlijke of gecombineerde werking

■ Collectoren: verticale ronde collectoren links en rechts , diam 38 mm

■ Buizen: vlak ovale horizontale buizen, 70 x 11 mm 

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: aangelaste regelbare muurbevestigingen op collector in  

 kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Ontvangstdoos, in verlengde van collector links

■ Inclusief infrarood IRP afstandsbediening

■ Blazer 1000 Watt - handmatig bediend

■ Normalisatie: klasse II  – IP 24 – IK09 - CE

■ Accessoires mogelijk – www.zehnder.be

Standaard bediening  

IRP inbegrepen

Elektrische versie met IRP bediening

Prijs vanaf: € 794
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Elektrische radiatoren

Roda Spa Air Asym 

■ Type: vlakke radiator, buis op buis, met uitsparingen en verborgen  

 verwarmingsventilator voor afzonderlijke of gecombineerde werking

■ Collectoren: verticale ronde collectoren links of rechts , diam 38 mm

■ Buizen: asymmetrisch gemonteerde vlak ovale horizontale buizen,  

 70 x 11 mm

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: aangelaste regelbare muurbevestigingen, in kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Ontvangstdoos, in verlengde van collector

■ Inclusief infrarood IRP afstandsbediening 

■ Blazer 1000 Watt - handmatig bediend

■ Normalisatie: klasse II  – IP 24 – IK09 - CE

■ Accessoires mogelijk – www.zehnder.be

Standaard bediening  

IRP inbegrepen

 Elektrische versie, met IRP bediening

Prijs vanaf: € 752
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Roda Twist Spa Air 

■ Type: vlakke radiator, buis op buis, met verborgen verwarmingsventilator  

 voor afzonderlijke of gecombineerde werking

■ Collectoren: verticale ronde collectoren links of rechts , diam 38 mm

■ Buizen: asymmetrisch gemonteerde vlak ovale horizontale buizen,  

 70 x 11 mm 

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: aangelaste regelbare muurbevestigingen op collector in  

 kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Ontvangstdoos, in verlengde van collector

■ Inclusief infrarood IRP afstandsbediening

■ Blazer 1000 Watt - handmatig bediend

■ Normalisatie: klasse II  – IP 24 – IK09 - CE

■ Accessoires mogelijk – www.zehnder.be

Standaard bediening  

IRP inbegrepen

Elektrische versie rechts met IRP bediening

Prijs vanaf: € 1108
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Elektrische radiatoren

Subway 

■ Type: buis in buis, met onzichtbare naden

■ Kader: rondom lopend vierkant profielkader, 30 x 30mm

■ Buizen: horizontale ronde buizen, diam. 23mm

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: aangelaste regelbare muurbevestigingen, in kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Ontvangstdoos in kleur radiator, onderaan rechts

■ Inclusief Safir afstandsbediening 

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Andere afmetingen en aansluitingen op aanvraag

■ Chroom of RVS-afwerking

■ Accessoires mogelijk – www.zehnder.be

Standaard bediening  

Safir inbegrepen 

 Elektrische versie, met ingebouwd optisch oog en Safir bediening

Prijs vanaf: € 685
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Toga 

■ Type: buis in buis, met onzichtbare naden

■ Collectoren: verticale D-profiel collectoren aan beide zijden, 30x35x2mm

■ Buizen: ronde horizontale buizen, diam 23 mm

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: losse muurbevestigingen in kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Elektrische versie in chroom afwerking met DBM weerstand.

■ Inclusief Timer Memo bediening, te monteren op radiator, onderaan rechts.

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Chroom afwerking

■ Uitgebreide kleurenkaart

■ Andere afmetingen op aanvraag

■ Pilootbox voor centrale programmering enkel voor Timermemo (elektrisch)

Standaard bediening elektrisch  

TimerMemo inbegrepen 

DBM bediening inbegrepen  

voor elektrische versie met 

chroom afwerking

Prijs vanaf: € 543
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Elektrische radiatoren

Vitalo Bar 

■ Type: paneelradiator met innovatieve verwarmingstechnologie, incl. 1  

 of 2 (vanaf bouwhoogte 1570mm) handdoekhouders in chroom

■ Kader: gesloten frame van zwart polyamide, slechts 16 mm dik

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: regelbare muurbevestigingen meegeleverd in verpakking,  

 in kleur radiator

Specificaties
■ Ingebouwd elektrisch droogverwarmingselement in een  

 constructie van grafiet/aluminium 

■ Onzichtbaar geïntegreerde ontvangstdoos 

■ Inclusief RF prog draadloze afstandsbediening 

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Uitgebreide kleurenkaart

■ Geanodiseerd aluminium-afwerking mogelijk

Standaard bediening  

RF prog. inbegrepen

Detail elektrische versie met RF-bediening

Prijs vanaf: € 1246
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Vitalo Spa 

■ Type: paneelradiator met innovatieve verwarmingstechnologie, met 1  

 of 2 (vanaf bouwhoogte 1570 mm) uitsparingen

■ Kader: gesloten frame van zwart polyamide, slechts 16 mm dik

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: regelbare muurbevestigingen meegeleverd in verpakking,  

 in kleur radiator

Specificaties
■ Ingebouwd elektrisch droogverwarmingselement in een  

 constructie van grafiet/aluminium 

■ Onzichtbaar geïntegreerde ontvangstdoos 

■ Inclusief RF prog draadloze afstandsbediening 

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Uitgebreide kleurenkaart

■ Geanodiseerd aluminium-afwerking mogelijk

Standaard bediening  

RF prog. inbegrepen

Detail elektrische versie met RF-bediening

Prijs vanaf: € 1340
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Elektrische radiatoren

Yucca Asym 

■ Type: buis in buis, met onzichtbare naden

■ Collectoren: dubbele verticale ronde collectorbuizen, diam 30 mm

■ Buizen: horizontale ronde buizen, diam 20 mm, in groepen van 3,  

 enkel- of dubbellaags

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: losse muurbevestiging, in kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met warmtegeleidende vloeistof

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Geïntegreerde ontvangstdoos in kleur radiator, in verlengde van  

 linkercollector, uitvoering links of rechts

■ Inclusief Safir afstandsbediening 

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Uitgebreide kleurenkaart

■ Opstelling als scheidingswand mogelijk

Standaard bediening  

Safir inbegrepen 

Prijs vanaf: € 1423
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Alura Tech 

■ Type: vlakke aluminium radiator

■ Buizen:  vlakke verticale buizen 100mm, met afgeronde hoeken

■ Afwerking: standaardkleur glanzend wit RAL 9016

■ Bevestigingen: met bijgeleverde muurbevestigingen  in wit

Specificaties
■ Gevuld met thermogeleidende en hoge weerstandbiedende minerale olie

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Met LCD-bedieningsdoos

■ Normalisatie: klasse II  – IP 34 – IK09 - CE

■ Pilootbox (via pilootdraad) of CPL (stroomgeleidend) voor centrale  

 programmatie

Voordelen LCD-bediening
■ Temperatuurwijzigingen met interval van 0.5 graden

■ 3 voorgeprogrammeerde selecties (werkdag, weekend, vakantie) en  

 1 programma op maat.

 P1 - comfort van 05u00 tot 23u00

 P2 - comfort van 05u00 tot 09u00 / comfort van 17u00 tot 23u00

 P3 - comfort van 05u00 tot 09u00 

 P4 - vrij instelbaar programma

■ Energie-efficiënte verwarming door verbruiksindicatie

■ Vergrendeling

Alura Tech, met LCD-bediening

LCD-bediening

Slimme sensor (open raam detectie)

Eenvoudige installatie door  

montageconsole met waterpas

Temperatuur
radiator

Prijs vanaf: € 345
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Elektrische radiatoren

Charleston 

■ Type: kolomradiator

■ Buizen: ronde verticale buizen, diam 25mm, in kolommen van 3 of 5 rijen

■ Afwerking: standaardkleur wit RAL 9016

■ Bevestigingen:   

 Type NZ 060-XXX : incl. 2 bijgeleverde muurbevestigingen in kleur radiator,  

 met vergrendeling 

 Type NZ 030-100: incl. 2 aangelaste voeten in kleur van de radiator

Specificaties
■ Gevuld met thermogeleidende en hoge weerstandbiedende minerale olie

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Met BHCL-bedieningsdoos

■ Normalisatie: klasse II  – IP 34 – IK09 - CE 

■ Uitgebreide kleurenkaart

■ Pilootbox (via pilootdraad) of CPL (stroomgeleidend) voor centrale  

 programmatie

■ Aparte steunvoeten

■ Lamswolborstel voor eenvoudige reiniging

Voordelen BHCL-bediening
■ Elektronische thermostaat

■ 5 standen: Comfort, nacht, vorstvrij, automatisch en stop

■ Thermische beveiliger

BHCL-bediening

Lamswolborstel

Charleston met BHCL bediening rechts

Prijs vanaf: € 549
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Fare Tech, met LCD-bediening

LCD-bediening

Slimme sensor (open raam detectie)

Eenvoudige installatie door  

montageconsole met waterpas

Temperatuur
radiator

Fare Tech 

■ Type: gebogen aluminium radiator

■ Buizen: vlakke gebogen verticale buizen 80mm, met afgeronde hoeken

■ Afwerking: standaardkleur wit RAL 9016

■ Bevestigingen: met bijgeleverde muurbevestigingen, in kleur van de radiator

Specificaties
■ Gevuld met thermogeleidende en hoge weerstandbiedende minerale olie

■ Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon

■ Met LCD-bedieningsdoos

■ Normalisatie: klasse II  – IP 34 – IK09 - CE

■ Uitgebreide kleurenkaart

■ Pilootbox (via pilootdraad) of CPL (stroomgeleidend) voor centrale  

 programmatie

Voordelen LCD-bediening
■ Temperatuurwijzigingen met interval van 0.5 graden

■ Met 3 voorgeprogrammeerde selecties: werkdag, vakantie en weekend

 P1 - comfort van 05u00 tot 23u00

 P2 - comfort van 05u00 tot 09u00 / comfort van 17u00 tot 23u00

 P3 - comfort van 05u00 tot 09u00 /comfort van 12u00 tot 14u00 / 

 comfort van 17u00 tot 23u00

■ Energie-efficiënte verwarming door verbruiksindicatie

■ Vergrendeling

Prijs vanaf: € 437
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Elektrische radiatoren

Roda 

■ Type: paneelradiator, verkrijgbaar in horizontaal en verticaal wandmodel, of in horizontaal plintmodel

■ Collectoren: ronde verticale of horizontale collectoren, diam 38mm (uitgezonderd ROEPD)

■ Buizen: vlakke verticale ((ROEV(D)) of horizontale buizen (ROEHD/ROEPD), 70 x 11mm, met tussenafstand van 4mm

■ Afwerking: standaardkleur wit RAL 9016

■ Bevestigingen: wandmodellen met aangelaste muurbevestigingen, in kleur radiator 

  plintmodel met regelbare voeten {65-80mm) in kleur radiator

Specificaties
■ Gevuld met thermogeleidende en hoge weerstandbiedende minerale olie

■ Wandmodellen: ingebouwde digitale regeling bovenaan (hor. model) en links (vert. model)

■ Plintmodel : weerstand zonder regeling met afdekkap in wit/chroom (kleur)

■ Normalisatie: klasse II  – IP 44 – IK09 - CE

■ Uitgebreide kleurenkaart

■ Wandmodellen : pilootbox (via pilootdraad) of CPL (stroomgeleidend) voor centrale programmatie

■ Plintmodel: RF Prog bediening

■ Muurbevestigingen voor plintmodel, op aanvraag

Voordelen Access digitale regeling
■ Elektronische omgevingsthermostaat

■ Selectie: Comfort, nacht, vorstvrij, automatisch of uit

■ Timerfunctie

ROEPD

ROEVD

ROEV

ROEHD

Standaard bediening  

Access inbegrepen

Prijs vanaf: € 846
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 Niet mogelijk bij Zehnder Excelsior, Zehnder Yucca en Zehnder Charleston.
Sommige coatings zijn alleen toepasbaar op bepaalde producten. De echte kleuren kunnen door de verschillende productiemethoden qua kleurnuance en glans afwijken. 
RAL en NCS zijn referenties van de producent. Alle kleuren zijn onder voorbehoud van wijziging.

Standard colour

Bestelcode: 9016
Naam: Traffic White
Afwerking: Glanzend  
RAL/NCS-code: 9016

Architectural
0556
White Matt
Mat
-

0332
Inox Look
Glanzend  
-

0346
Anthracite
Mat
-

9005
Jet Black
Glanzend  
9005

0521
White Quartz 
Quartz
-

9006
White Aluminium
Glanzend  
9006

0336
Volcanic
Quartz
-

0557
Black Matt
Mat
-

9010
Pure White
Glanzend  
9010

0335
Titane
Glanzend  
-

7016
Anthracite grey
Glanzend  
7016

0550
Black Quartz
Quartz
-

9551
Aluminium look 
Glanzend  
-

9007
Grey Aluminium
Glanzend  
9007

9217
Traffic Black
Zijdeglans  
9017

0515
Lemon
Glanzend  
-

3003
Ruby Red
Glanzend  
3003

0848
Dark Purple
Zijdeglans  
-

0519
Pacific Blue
Zijdeglans  
-

1023
Traffic Yellow
Glanzend  
1023

0517
Mauve
Glanzend  
-

0516
Amethyst Quartz
Quartz
-

0520
Horizon Blue
Zijdeglans  
-

0528
Orange Quartz
Quartz
-

0518
Violet
Glanzend  
-

8723
Lichen
Zijdeglans  
NCS-S-2010-G60Y

0555
Prussian Blue
Glanzend  
-

3000
Flame Red
Glanzend  
3000

3770
Strawberry
Zijdeglans  
NCS-S2065-R20B

0846
Spring Green
Zijdeglans  
-

Tonic

Zehnder kleurenkaart

Natural

0067
Edelweiss
Zijdeglans  
-

1013
Oyster White
Glanzend  
1013

0035
Natura
Glanzend  
-

0523
Beige Quartz
Quartz
-

0529
Brown Quartz
Quartz
-

9001
Cream
Glanzend  
9001

9002
Grey White
Glanzend  
9002

0054
Bahama
Glanzend  
-

0511
Caramel Quartz
Quartz
-

0847
Dark Brown
Zijdeglans  
-

0081
Pergamon
Glanzend  
-

0064
Chinchilla
Zijdeglans  
-

0510
Petal
Glanzend  
-

0512
Terracotta Quartz
Quartz
-

8017
Chocolate Brown
Glanzend  
8017

0072
Jasmin
Zijdeglans  
-

0077
Manhattan
Glanzend  
-
0522
Sand Quartz
Quartz
-
0514
Gold Look
Glanzend  
-
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