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Produkty i Systemy Zehnder dla komfortowego, zdrowego i energooszczędnego klimatu wnętrz



Nasze kluczowe dywizje produktów
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Grzejniki łazienkowe i 
dekoracyjne

Komfortowa wentylacja Ogrzewanie i Chłodzenie 
wodnymi promiennikami 

sufitowymi 

Clean air solutions system 
filtracji powietrza 

ZEHNDER TO LIDER KOMFORTOWEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO KLIMATU WNĘTRZ



Unikalne wzornictwo i wysoki standard wykonania grzejników dla 
projektów ekonomicznych jako wartość dodana 
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WHAT?

Zehnder Forma Zehnder KazeaneZehnder Excelsior



Realizacje mieszkaniowe 
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Mennica Residence w Warszawie 
Dostawa grzejników dekoracyjnych Zehnder Excelsior, grzejniki łazienkowe Zehnder Cortina, Grzejniki kanałowe 
Zehnder Terraline



Realizacje mieszkaniowe 

Inwestycja 19 Dzielnica w Warszawie wszystkie etapy
Dostawa. Grzejników Zehnder Kleo ,Grzejników kanałowych Zehnder UN, Grzejników łazienkowych Zehnder Cortina 



Inwestycja mieszkaniowa 
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Dostawa grzejników łazienkowych Zehnder Cortina na całe wieloetapowe osiedle Wilno w Warszawie 



Zehnder Comfosystems - Indywidualny komfort i wysoka efektywność 
energetyczna. Dostawca kompletnego systemu
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WHAT?

Dzięki naszym 
wygodnym 
rozwiązaniom w 
zakresie wentylacji 
wnętrz oferujemy 
najwyższy poziom 
komfortu dzięki stałej 
wysokiej jakości 
powietrza w 
pomieszczeniach i to w 
energooszczędny 
sposób.

System OnFloor – instalacja na betonie

System InFloor  – instalacja w betonie

Clinside

Clinside

Innowacyjny system dystrybucji powietrza -HDPE – polietylen wysokiej gęstości 



Efektywność energetyczna jutra - jednostki wentylacyjne Zehnder
ComfoAir Q dla idealnego klimatu wewnętrznego
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WHAT?

 Maksymalna efektywność energetyczna: mocny wymiennik umożliwia 
wykorzystanie energii z powietrza zużytego

 Niski poziom hałasu: najnowocześniejsza technologia wentylatorów 
zapewnia cichy dopływ świeżego powietrza

 Maksymalny odzysk ciepła: efektywne równoważenie ilości powietrza 
dzięki innowacyjnej technologii czujników

 Perspektywiczny: przewyższa wymagania europejskich norm 
energetycznych

 Pasuje do wszystkich indywidualnych działań budowlanych i 
remontowych: systemy dystrybucji powietrza mogą być instalowane na 
wszelkiego rodzaju podłogach, sufitach lub ścianach. Konstrukcje mokre i 
suche

 Komfort mieszkania: idealne temperatury powietrza nawiewanego z 
modulowanym by-passem

 Obsługa przyjazna dla użytkownika: od przełącznika do aplikacji 
wszystko jest możliwe

33% 
mniej czasu na 
uruchomienie

20% 
niższe zużycie
energii

90% 
mniejsza 
głośność 

38% 
niższe koszty 
ogrzewania 

93% 
Odzysk ciepła  



Efektywność energetyczna - jednostki wentylacyjne Zehnder

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków 
stawia za cel wobec państw członkowskich 
Unii Europejskiej obniżenie ilości energii 
niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na 
ciepło budynków. 

Jedną z najistotniejszych zmian w warunkach 
technicznych jest ustalenie stałych wartości 
bazowych wskaźnika EPH+W, wyrażającego 
roczne zapotrzebowanie na energię 
pierwotną przeznaczoną do ogrzewania, 
wentylacji i przygotowania ciepłej wody w 
budynku. 

W zależności od wyposażenia dodatkowego, 
wartość bazowa może być powiększona o 
ilość energii na chłodzenie i oświetlenie 
obiektu.
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Dyrektywa 2010/31/EU/PL



Systemy sufitowe grzewczo-chłodzące firmy Zehnder zapewniające 
wysoki komfort w pomieszczeniach biurowych i obiektach medycznych.
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WHAT?

 Zoptymalizowany klimat 
wewnętrzny: ogrzewanie 
lub chłodzenie dużych 
pomieszczeń bez 
przeciągów i hałasu

 Ekonomiczna 
eksploatacja: 
bezobsługowa i przyjazna 
dla środowiska, 
oszczędność energii 
przekraczająca 40%

 Zdrowsze powietrze: 
zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się 
pyłu

 Szybkie i komfortowe 
ogrzewanie / chłodzenie: 
krótki czas reakcji



Dostawy Obiektowe 
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Inwestycja Norway House – budynek biurowy przy ul. Lwowskiej 19 w Warszawie 
Sufity grzewczo-chłodzące Zehnder Carboline



Krótki czas reakcji zapewniający komfortowy klimat dla pomieszczeń od 
3-30m wysokości 
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WHAT?

Systemy ogrzewania i 
chłodzenia sufitowe firmy 
Zehnder to wygodne i 
energooszczędne 
rozwiązanie w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia. 
Są doskonale 
dostosowane do 
odpowiedniego 
środowiska.



Promienniki wodne Zehnder – najtańsze urządzenia w eksploatacji 
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WHAT?

 Brak kosztów serwisowania 

 Dedykowane dla układów niskotemperaturowych 

 Niskie koszty montażu: do 20% niższe koszty przy 
zastosowaniu dłuższych pojedynczych elementów

 Ochrona inwestycji: specjalne wersje z ochroną 
antykorozyjną do pomieszczeń mokrych

Potencjał oszczędności energii dzięki promiennikom Zehnder dla obiektu zgodnie z normą:  44,5 %



Realizacje obiektowe 

Ikea w Szczecinie największa IKEA w Polsce  47tyś m2

dostawa: wodne promienniki sufitowe grzewczo-chłodzące Zehnder ZIP -
13774mb



ZEHNDER EEA
program do analizy energetyczno - ekonomicznej

Analiza energetyczno – ekonomiczna porównująca alternatywne systemy  ogrzewania budynków 
wielkokubaturowych z promiennikami wodnymi Zehnder



ZEHNDER  EEA 

program do analizy energetyczno - ekonomicznej
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Metodyka analizy została opracowana z wykorzystaniem modeli obliczeniowych 
poniższych obowiązujących norm:

PN-EN 12831 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania  projektowego 
obciążenia cieplnego.
PN-EN ISO 13790 – Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie 
zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
PN-EN ISO 13789 – Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki 
przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13370 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła 
przez grunt. Metody obliczania.
PN-EN 15316-2-1 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 
zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji – Część 2-1 Instalacje 
emisji ciepła. 



ZEHNDER  EEA 

program do analizy energetyczno - ekonomicznej
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ZEHNDER  EEA [Parametry obiektu]
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ZEHNDER  EEA  [Efekt Energetyczny]

19



ZEHNDER  EEA [Efekt Energetyczny]
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ANALIZA  ENERGETYCZNOEKONOMICZNA

NAZWA OBIEKTU: Hala Kraków

LOKALIZACJA: Kraków, ul…..

PORÓWNANIE SYSTEMÓW:

•PROMIENNIKI WODNE ZEHNDER
•OGRZEWANIE POWIETRZNE NAWIEW POZIOMY ZE ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI



1. DANE I ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

•ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH:

•STREFA KLIMATYCZNA: III

•STACJA METEOROLOGICZNA: KRAKÓW

•PROJEKTOWA TEMPERTATURA ZEWNĘTRZNA:
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PROJEKTOWA TEMPERTATURA WEWNĘTRZNA: 16°C

SYSTEM WENTYLACJI: WENTYLACJA MECHANICZNA

•ŹRÓDŁO CIEPŁA W OBIEKCIE: KOTŁOWNIA GAZOWA

•SPRAWNOŚĆ ELEMENTÓW SYSTEMU GRZEWCZEGO:
SPRAWNOŚĆ ŹRÓDŁA CIEPŁA: 95 [%]
SPRAWNOŚĆ DYSTRYBUCJI NOŚNIKA CIEPŁA: 97 [%]  

SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI NOŚNIKA CIEPŁA: 100 [%]•CENY PALIWA GAZOWEGO:
STAWKA ZA PALIWO GAZOWE:12,22 [gr/kWh]

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ: 297,00 [PLN/(MC)]  STAWKA ZMIENNA OPŁATY

DYSTRYBUCYJNEJ: 1,09 [gr/kWh]  STAWKA STAŁA OPŁATY DYSTRYBUCYJNEJ: 0,52 

[gr/(kWh/h) za h]

•CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ (POMOCNICZEJ):
STAWKA ZMIENNA ENERGII ELEKTRYCZNEJ: 0,48 [PLN/kWh]
STAWKA STAŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ: 7,80 [PLN/(kW*MC)]  STAWKA 

ABONAMENTOWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ: 26,99 [PLN/MC]



2. ANALIZA ENERGETYCZNA

•PORÓWNANIE ENERGII KOŃCOWEJ DLA ANALIZOWANEGO OBIEKTU:

PORÓWNANIE PROJEKTOWEGO OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO DLA
ANALIZOWANEGO OBIEKTU:

Projektowe obciążenie cieplne do parametru, który służy do doboru mocy urządzeń

grzewczych dla obiektu.

Załącznik B do normy EN12831 określa wartość projektowego obciążenia cieplnego

w zależności od zastosowanego systemu grzewczego oraz wysokości przestrzeni

ogrzewanej.
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Energia końcowa określa całkowitą ilość ciepła, która zostanie

zużyta w obiekcie po uwzględnieniu sprawności

poszczególnych elementów instalacji grzewczej. 

Sprawność emisji ciepła w obiekcie w zależności od systemu

grzewczego oraz wysokości przestrzeni ogrzewanej określa norma EN15316.



3. ANALIZA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

•PORÓWNANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W 
OKRESIE 10 LAT.

Analiza nakładów inwestycyjnych obejmuje: 
•Nakłady początkowe w roku inwestycyjnym
•Nakłady na wymianę urządzeń po uwzględnieniu stóp procentowych dyskonta i inflacji
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4. ANALIZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH

•PORÓWNANIE ROCZNYCH KOSZTÓW
EKSPLOATACYJNYCH
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5. BILANS OSZCZĘDNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH



6. ANALIZA EKONOMICZNA NPV
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Poniższy wykres przedstawia pełną analizę finansową NPV:

BILANS INWESTYCJI:

ROK 0 (POCZĄTEK INWESTYCJI): 91 700 PLN

ROK 10 (ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI): 272 777 PLN



ZESTAWIENIE ROCZNE WYNIKÓW ANALIZY NPV

W powyższej tabeli przedstawione zostały wyniki finansowe dla porównywanych systemów

grzewczych w  poszczególnych latach (po uwzględnieniu stopy inflacji i dyskonta) obejmujące:

1.Przychód roczny wynikający z oszczędności na eksploatacji systemu wodnych promienników
sufitowych dla każdego roku,

1.Bilans nakładów inwestycyjnych przypadający na poszczególne lata eksploatacji,  
3.Wartość bieżącą netto (NPV) wyrażającą skumulowany zysk w danym roku
eksploatacji.

ROK
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7. PODSUMOWANIE

INWESTYCJA W WODNE PROMIENNIKI SUFITOWE NA 
TLE PORÓWNYWANEGO SYSTEMU:
JEST OPŁACALNA EKONOMICZNIE

PROSTY OKRES ZWROTU RÓŻNICY POCZĄTKOWYCH 
NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH (SPBT) WYNOSI:

2,1 [ROK]

CAŁKOWITY SKUMULOWANY ZYSK W ANALIZOWANYM 
OKRESIE (NPV) WYNOSI:

272 777 PLN

PODSUMOWANIE FINANSOWE INWESTYCJI W ANALIZOWANYM OKRESIE



Zehnder Clean Air Solutions – to czyste miejsca pracy zwiększają jakość produktów i 
dobre samopoczucie pracowników
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WHAT?

Rozwiązania firmy 
Zehnder w zakresie 
czystego powietrza 
znacznie zmniejszają 
ilość pyłu w powietrzu, 
tworząc wydajne procesy 
pracy, wyższe marginesy 
i zdrowszy klimat w 
pomieszczeniach. 
Absencję chorobową 
można zmniejszyć o 30% 
lub więcej.



Redukcja kosztów, zadowoleni klienci i czysty wizerunek dzięki 
rozwiązaniom Zehnder Clean Air Solutions
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WHAT?

 Dostosowanie do indywidualnych 
wymagań klienta: elastyczne podejście 
kompleksowe do różnych potrzeb i wymagań

 Ochrona systemu oraz redukcja kosztów 
czyszczenia i energii: mniejsze tworzenie się 
pyłu i ekonomiczna praca.

 Wzrost satysfakcji klientów: dostawa 
czystych i higienicznych towarów

 Niezawodne procesy: mniej przerw na 
czyszczenie oznacza w pełni funkcjonujące 
systemy

 Zdrowszy klimat w pomieszczeniu: wyższy 
poziom ochrony pracowników, skutkujący 
krótszymi przestojami



Użytkownik: DHL Supply Chain

Sektor: Centrum Logistyczne

Lokalizacja: Örebro, Szwecja

Źródło pyłu: działalność magazynowa 
(np. Wózki widłowe, obsługa paczek, 
gumowe opony do wózków widłowych)

Korzyści: czysta dystrybucja paczek, 
ograniczona koszty ogrzewania i 
sprzątania, czyste środowisko pracy

Redukcja zapylenia po montażu: 86%
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Zehnder Clean Air Solutions – to czyste miejsca pracy zwiększają jakość produktów i 
dobre samopoczucie pracowników w praktyce 



Zapraszamy do współpracy
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WHAT?

Dziękuje za uwagę

W przypadku 
jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt


