Grzejniki dekoracyjne
Nowe kolory, nowe możliwości

Ogrzewanie

Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze

Kolory grzejników dekoracyjnych
Zehnder: tak wyjątkowe jak Ty.
Kolory są – z naukowego punktu widzenia – wrażeniem psychicznym
powstającym, gdy oko odbiera fale elektromagnetyczne. Jeżeli natomiast
patrzymy na kolory przez pryzmat emocji, można powiedzieć, że są
wyrazem naszej osobowości. Począwszy od wyboru ubrań, a
skończywszy na miejscu w którym żyjemy – kolory podkreślają naszą
indywidualność i definiują to, kim jesteśmy.
Jako firma specjalizująca się w dziedzinie wzornictwa Zehnder przykłada
wielką wagę nie tylko do kształtu, ale i do kolorystyki swoich produktów.
Dlatego grzejniki dekoracyjne Zehnder są dostępne zarówno w atrakcyjnej
kolorystyce, jak i z różnymi rodzajami powierzchni. Oferta jest jednocześnie
zawsze zgodna z najnowszymi trendami: dzięki 15 nowym odcieniom i trzem
nowym kategoriom kolorów wybór produktów jest teraz jeszcze bardziej
przejrzysty i aktualny.
W kategoriach Architectural, Tonic i Natural firma Zehnder prezentuje trzy
wewnętrznie spójne światy kolorów, łączące spokrewnione ze sobą
odcienie. To uporządkowana różnorodność, dzięki której można łatwiej
dobrać kolor grzejnika dopasowany do otoczenia i wyrażający osobowość
użytkownika.

Architectural
Porządek, analiza, puryzm: odcienie
kategorii Architectural są zdefiniowane
przez nowoczesną miejską estetykę.
„Mniej znaczy więcej” – zgodnie z
maksymą modernistycznego architekta
Ludwiga Mies van der Rohe paleta
charakteryzuje się szlachetną
powściągliwością, dzięki której na
znaczeniu zyskuje wzornictwo
przedmiotu.

White Matt
0556

White Quartz
0521

Pure White
9010 *

Aluminium Look
9551 *

Inox Look
0332 *

White Aluminium
9006 *

Titane
0335 *

Grey Aluminium
9007 *

Anthracite
0346

Volcanic
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Anthracite Grey
7016 *

Traffic Black
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Jet Black
9005 *

Black Matt
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Black Quartz
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Standard
Traffic White
9016 *

Powierzchnie
Inox

Chrome
0008

Technoline
0325*

Tonic
Świeżość, siła, wyrazistość: kategoria
Tonic obejmuje intensywniejsze odcienie
gamy kolorów. Dlatego sprawdza się w
projektach wnętrz, które wyrażają odwagę
i pewność siebie mieszkających w nich
osób. Efektowne i wyraziste kolory są
atrakcyjne i ożywiają wnętrze.

Lemon
0515 *

Traffic Yellow
1023 *

Orange Quartz
0528

Flame Red
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Ruby Red
3003 *

Mauve
0517 *

Violet
0518 *

Strawberry
NCS-S-2065-R20B /
3770

Dark Purple
0848

Amethyst Quartz
0516

Lichen
NCS-S-2010-G60Y /
8723

Spring Green
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Pacific Blue
0519

Horizon Blue
0520 *

Prussian Blue
0555 *

* Te kolory wykonywane są w połysku, pozostałe w macie.
Niektóre kolory i powierzchnie są dostępne tylko dla wybranych produktów. RAL i NCS to oznaczenia producenta. Mimo
maksymalnej staranności podczas produkcji tej palety oraz podczas lakierowania naszych grzejników mogą wystąpić – w
zależności od serii produkcyjnej – drobne różnice odcieni między grzejnikiem a innymi przedmiotami pokrytymi kolorami
(ceramika, papier, metal …).

Natural
Ciepło, ziemia, prostota: paleta kolorów
kategorii Natural. Łagodne, naturalne
odcienie nadają grzejnikom i
pomieszczeniom spokojny i przyjemny
charakter. Pasują idealnie do łazienek i
przestrzeni mieszkalnych, w których
chcemy uzyskać wrażenie przytulnego
otoczenia.
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Oyster White
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Gold Look
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Dark Brown
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Chocolate Brown
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