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Welkom bij rensa

Wat is design nu eigenlijk precies? Volgens Van Dale is design niets anders dan vormgeving. Een huis of interieur inrichten

met design betekent vandaag de dag lang niet meer alleen de keuze voor designmeubelen. Ook met functionele en 

noodzakelijke elementen in een woning, zoals een radiator, kan het gevoel van design worden gecreëerd. En dankzij de 

fraaie vormgeving van een designradiator mag deze zeker gezien worden! Omdat een designradiator in de hoogte geplaatst 

kan worden, biedt dit volop mogelijkheden voor iedere ruimte. 

Rensa biedt een uitgebreid assortiment designradiatoren van diverse vooraanstaande leveranciers. Dankzij de ruime keuze

in diverse modellen, afmetingen en kleuren is er altijd een passende designradiator leverbaar door Rensa voor nieuwbouw,

renovatie en utiliteit.

Uitgebreid assortiment designradiatoren
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In deze brochure treft u per leverancier een overzicht aan van het assortiment designradiatoren (of een selectie daarvan). 

Naast de productnaam en korte omschrijving van de radiator worden er ook een aantal iconen vermeld. Met deze iconen 

informeren wij u in één oogopslag over een aantal belangrijke kenmerken van de desbetreffende radiator.

Vochtige ruimtes*

Is de radiator geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes?

Elektrisch    

Is de radiator leverbaar in een elektrische uitvoering? 

Garantie
Hoeveel jaar garantie wordt er afgegeven voor deze radiator? 

Kleurstelling
Is de radiator leverbaar in diverse kleuren? 

Materiaal   

Van welk materiaal is de radiator gemaakt?  

Voor ieder interieUr een designradiator in stijl

STAAL
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ALU

10

* Vraag altijd even na in hoeverre de radiator gegalvaniseerd is.
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TITelCalidus radiatoren zijn hoogwaardige handdoekradiatoren die in ieder type badkamer de ruimte op een aantrekkelijke 

manier verwarmen. Met een Calidus radiator maakt u de badkamer echt af. Calidus radiatoren zijn verkrijgbaar met rechte 

of gebogen buizen en in diverse hoogten en breedten en zijn uitsluitend in de kleur RAL9016 wit leverbaar. 

Hoogwaardige kwaliteit
De Calidus radiatoren worden geproduceerd door één van grootste radiatorfabrikanten van Europa. Hierdoor bent u verzekerd 

van een hoogwaardige afwerking en hoog kwaliteitsniveau. Niet voor niets wordt iedere Calidus radiator geleverd met 

standaard 10 jaar garantie op lak en waterdichtheid!

Aansluiting
Calidus radiatoren zijn standaard uitgerust met ½” onderaansluiting (1-8), ½” bovenaansluiting (4-5) en universele ½” 

middenaansluiting. De radiator wordt geleverd inclusief blind- en ontluchtingsstop en bevestigingsmaterialen. De radiatoren 

zijn niet voorzien van een stromingsbuis.

Made by Vasco Group (Thermic, Vasco, Brugman).

Calidus gebogen

Hoogwaardige traditionele 

handdoekradiator met 

gebogen buizen.

Calidus recht

Hoogwaardige traditionele 

handdoekradiator met 

rechte buizen.

10
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STAAL

STAAL

Hoogwaardige Handdoekradiatoren

calIDUS Handdoekradiatoren
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DRl designradiatoren

eigenlijk alleen maar bijzondere radiatoren

Klassiek, modern, of retro, u treft het allemaal aan in ons assortiment. Alle mogelijke soorten in RAL of DRL metaal kleuren, 

eventueel uitgevoerd met de aansluiting waar u hem wenst. Wij zijn in staat om in totaal ruim 7 miljoen verschillende 

uitvoeringen binnen 10 werkdagen te leveren. DRL Products importeert, exporteert en produceert een zeer uitgebreid 

programma, waarvan het grootste deel ook nog uit voorraad leverbaar is. Wij leveren al deze bijzondere radiatoren aan de 

installateur vanuit onze nieuwe moderne vestiging in Breda, natuurlijk met onze eigen logistieke dienst. Iedere dag rijden 

onze vrachtauto’s door heel Nederland om de bestelde radiatoren tijdig en schadevrij op de plaats van bestemming af te 

leveren. 

Zoekt u of uw klant echt een bijzondere radiator, bij DRL Products zult u altijd slagen! Op www.snelselect.nl kunt u gratis, 

snel en foutloos, d.m.v. 5 muisklikken uw radiator selecteren, uitprinten en bij Rensa bestellen. 

Ook staan alle producten gebundeld in een overzichtelijke catalogus en prijslijst. Wilt u één of meerdere exemplaren 

ontvangen? Vraag deze aan via www.drl-products.nl.
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5 STAAL

Stradivari

De eeuwige klasse en stijl 

waarbij de lineare geome-

trie van de roestvrijstalen 

verwarmingselementen 

aan iedere ruimte hun 

eigen definitie geven.

Roads

Strak lijnenspel en  

sublieme afgifte  

kenmerken deze radiator.

Movie

Deze radiator neemt qua 

vormgeving en techniek 

grote afstand van het 

traditionele radiator 

imago.

Lola Lucido

Lola vangt je ogen door

een reflectie van licht  

gecreëerd door de  

gepolijste RVS finish of de 

elegantie van de satijnen 

RVS afwerking.

Jungle

De ultieme uitbeelding 

staat symbool voor de 

originele opdracht 

‘Message design’.

Hand

Fris design 

gekarakteriseerd met een 

originele compositie.

Groove

Stoere radiator uitgevoerd 

in aluminium met  

hoge afgifte.

Badge

Slanke carbon Steel 

radiator (7mm materiaal 

dikte) met optioneel een 

handdoekhouder.

Cordivari Design is de merknaam die zich identificeert met de artistieke weg, research en development van de Cordivari 

groep. Dit concept onderzoekt het rijk van emoties en affectiviteit: een reis van passie en gevoelens die worden weerspiegeld 

in de omgeving waar ieder object, ieder onderdeel, zijn eigen uitdrukking en persoonlijkheid heeft. Cordivari Design 

radiatoren neemt hiermee een marktleidende positie in ten opzichte van haar tijdgenoten. Het continue onderzoek naar 

technologische oplossingen in combinatie met de creativiteit van toonaangevende designers die voor Cordivari Design 

werken, versterkt de doeltreffendheid van de radiatoren; er wordt een perfecte chemie gecreëerd tussen functionaliteit en 

stijl welke resulteert in de combinatie van warmte en elegantie voor iedere woonomgeving.

5 STAAL 5 STAAL 5 STAAL

5 ALU5 ALU

Het rijk Van emoties en affectiViteit

5 STAAL 5 STAAL
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HenRaD designradiatoren

Henrad behoort tot één van de grootste radiatormerken in Europa. En dat zijn we niet zomaar, maar omdat we steeds de 

hoogste kwaliteit bieden aan een uiterst competitieve prijs. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen moet kunnen kiezen 

voor onze kwaliteit. Of je nu woont in een sobere stadswoning of in een riante villa op het platteland, iedere woning verdient 

de kwaliteit van Henrad. Zodat je een leven lang zal kunnen genieten van optimaal comfort met de laagste energiekosten.

Efficiënt en decoratief
Bij Henrad mag het oog ook wat hebben. Het design van onze producten gaat verder dan dat van een klassieke plaatstalen 

radiator. Henrad legt de focus op een geslaagd huwelijk tussen efficiëntie en decoratie. Het zeer uitgebreide en complete 

productassortiment van Henrad is hiervan het resultaat. Bij de ontwikkeling van radiatoren hebben we steeds meer 

aandacht voor het decoratieve aspect. 

Troeven
De troeven van onze radiatoren zijn onmiskenbaar. Henrad combineert topkwaliteit met een uitgebreid en decoratief 

assortiment voor een betaalbare prijs. In 2004 was Henrad één van de eerste met het uitvaardigen van een kwaliteitslabel 

dat 10 jaar garantie waarborgt. Dat is zelfs vandaag voor veel andere producenten niet haalbaar.

een leVen lang genieten
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STAAL

STAAL

10 STAAL 10

10

STAAL

STAAL

10 STAAL

10 STAAL

Arno Double

De juiste radiator om 

heel uw badkamer te 

verwarmen.

Aqua Double

De dubbele versie voor 

extra warmte en comfort.

Venice

Een modieuze oplossing 

voor uw badkamer.

Verona Double

De designradiator met het 

hoogste comfort.

Arno Single

De traditionele badkamer-

radiator heruitgevonden.

Aqua Single

De uitgelezen radiator 

voor liefhebbers van een 

meesterlijk design.

Verona Vertical

Een super slanke radiator.

Ceto 90 / 180

Een spraakmakend 

ontwerp met unieke 

vormen.

Ceto

Warmte of design? 

Warmte EN design!

Verona Slimline

Een subtiel ontwerp met 

vlakke openstaande 

buizen.

deco & design range

Tot voor kort bestond de Deco Range uitsluitend uit de Everest Plan, Everest Line, Alto Plan en Alto Line. Met de lancering 

van de verticale radiatoren Alto Swing, Alto Tango en Alto Slim zette Henrad zijn Deco Range defi nitief op de kaart. De Deco 

Range vormt het tastbare bewijs dat Henrad – naast technologische innovaties én de gekende duurzame kwaliteit - ook op 

vlak van betaalbaar design een trendsetter is.

De introductie van de Everest Slim ECO betekende een volgende grote stap voorwaarts in de richting van de energiezuinige 

decoratieve radiatoren. De ECO-technologie garandeert ook bij lage aanvoertemperaturen een hoog comfortniveau, waardoor 

het energieverbruik fors daalt. Het tijdperk dat radiatoren vooral weggestopt zaten, is voorgoed verleden tijd. Deze radiator 

moet gezien worden. 

In 2013 bracht Henrad een compleet nieuwe Design Range op de markt. Maar liefst 13 spraakmakende radiatoren maken 

het assortiment volledig. Strakke, speelse, ronde en rechte vormen, Henrad heeft ze allemaal. Kom ze ontdekken op 

www.henrad.eu. Voor alle radiatoren uit de Henrad Deco en Design Range kunt u kiezen uit 35 trendy Henrad-kleuren of meer 

dan 200 verschillende RAL-kleuren.

Rendemunten partner
Henrad neemt met een aantal radiatoren uit de Deco & Design range deel aan het Rensa Rendemunten spaarprogramma.

De deelnemende radiatoren zijn voorzien van een Rendemunt icoon.

 
10 STAAL
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Everest Line

Het samenspel van horizontale lijnen brengt een 

sfeer van rust, licht en ruimte. 

Everest Plan

Tergelijkertijd minimalistisch, strak en decoratief.

Alto Plan

Voert het moderne karak-

ter en de strakke lijnen in 

heel uw woning door. 

Alto Line

Plaatsbesparend en 

decoratief gecombineerd.

Alto Slim

De gladde voorzijde 

en zwarte verzonken 

zijpanelen geven gestalte 

aan onvergelijkbare 

klasse. 

Alto Swing

Elegant en sierlijk met 

prachtige afgeronde 

contouren. 

Alto Tango

Is één vloeiend naadloos 

geheel voor in uw modern 

en strak interieur. 

Everest Slim ECO

Design met een jaarlijkse besparing op uw 

energiefactuur.

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL
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jaga designradiatoren

Jaga ontwikkelt innovatieve producten en concepten binnen de verwarmingswereld sinds 1962. Daarbij wordt niet alleen 

vanuit technisch oogpunt geredeneerd, ook de esthetische waarde van de producten staat hoog in het vaandel. Jaga is méér 

dan alleen een bedrijf. Jaga is een cultuur die staat voor dynamiek, ethiek, creativiteit en esthetiek. Jaga is voortdurend op 

zoek naar verantwoorde en vernieuwende technieken voor verwarming, koeling en ventilatie. Geen kille massaproducten, 

maar hartverwarmende radiatoren met een ziel, dát is de cultuur van Jaga.

From design to art 
Opvallend onopvallend: Jaga designradiatoren hebben een opvallend karakter met een eigen uitstraling, maar laten zich 

onopvallend integreren in elk interieur. Zinnenprikkelend, hartverwarmend design, maar nooit opdringerig. En… tijdloze 

schoonheid is ook duurzaam, want deze radiatoren worden lang, heel lang gekoesterd! De designradiatoren van Jaga 

laten zien dat design en functionaliteit uitstekend kunnen worden gecombineerd. Ze zijn dan ook méér dan een nuttig 

verwarmings element en vervullen vaak een opvallende decoratieve rol in het interieur.

HartVerwarmende tecHnologie
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Eco-Comfort Basic

Elektrische 

handdoekradiator met 

hoge warmteafgifte en een 

fraaie vormgeving.

Sani Louvre

Handdoekradiator met 

louvre luikjes en een hoge 

warmteafgifte.

Sani Ronda

De functionaliteit van 

een handdoekradiator 

gecombineerd met 

klassieke vormgeving.

Strada

Strakke vormgeving met Low-H2O technologie voor 

energiezuinige verwarming.

Iguana Circo

Unieke designradiator 

geïnspireerd op een 

kindertekening van de zon.

Panel Plus Verticaal

Gestroomlijnde, 

compacte designradiator 

voor creatieve 

plaatsbesparende 

mogelijkheden.

Tetra

Stoere designradiator 

met een bijzonder hoge 

warmteafgifte.

Iguana Aplano

Designradiator met slanke 

driehoekige buizen creëert 

strakke eenvoud met een 

warm gevoel.

Vertiga Primo 

Vertiga combineert 

zuinigheid en design 

en werkt op lage 

watertemperaturen.

In de voortdurende zoektocht naar innovatieve designradiatoren die minder energie en grondstoffen verbruiken, ontwikkelde 

Jaga producten als Iguana, Tetra, Panel Plus, Vertiga etc. Deze radiatoren combineren design en functionaliteit uitstekend. 

Jaga heeft met haar grensverleggende vormgeving en continue technologische vernieuwing diverse internationale 

designprijzen gewonnen. Waaronder de felbegeerde IF Design Award voor zijn vernieuwende vormgeving van de Strada. In 

deze stoere bekleding huist de Jaga Low-H2O technologie, voor energiezuinige verwarming. 

Eigenlijk zegt de naam het al: Low-H2O - weinig water en geschikt voor lage temperatuur verwarming. Deze kleine hoeveelheid 

water reageert super snel, waardoor de ruimtetemperatuur beter in balans blijft en oververhitting geminimaliseerd wordt. 

Jaga Low-H2O is dan ook de zuinigste radiator van Nederland!

Volgende generatie designradiatoren 
Met de Vertiga heeft Jaga een radiator ontwikkeld met opvallend design, die fors energie bespaart en krachtig presteert. 

Daarmee is tevens het bewijs geleverd dat presteren op kracht en duurzaamheid uitstekend combineert met esthetische 

waarde. Naast de Vertiga Primo zijn er drie designuitvoeringen: Dunes, Kirei en Glow. De gefreesde panelen van Dunes 

verwijzen naar wervelende zandduinen in de woestijn. Kirei is het Japanse karakter voor ‘zuiver’ en van toepassing op de 

uitvoering die geheel van natuurlijke grondstoffen is gemaakt. De zwarte of witte hoogglans afwerking van de Vertiga Glow 

weerkaatst de omliggende ruimte. Bekijk ze allemaal op www.jaga.nl. 

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL10 STAAL

grensVerleggende VormgeVing 



22

RaDSon designradiatoren

de definitie Van comfort binnensHUis

Welkom in de prachtige wereld van Radson. Al onze radiatoren zijn met zorg ontworpen en  profes sioneel vervaar-

digd. Ze vormen een perfecte combinatie van schoonheid en efficiënt energieverbruik. Of u nu een vervangende  

radiator voor een bepaalde ruimte zoekt of een pakket voor uw hele woning, Radson biedt u een compleet assortiment 

modellen, afmetingen en kleuren. 

Designradiatoren kunnen uw woning echt karakter geven. Of u uw woning nu volledig nieuw inricht of uw huidige interieur 

wat extra’s wilt geven, voor het creëren van een nieuw hoogtepunt kunt u altijd rekenen op de designradiatoren van Radson.

Krachtig, strak, bijna één met de wand, afgewerkt in gepolijst staal of metallic-structuren met afgeronde of rechte hoeken:  

het aanbod in deze categorie is overweldigend. Een groeiend aantal klanten kiest voor een nieuwe manier om warmte te 

beleven – met een radiator waarmee u een stijlvol statement maakt.

23
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Elato

Comfort in het 

kwadraat, met of zonder 

turbofunctie. 

Muna

Klasiek vlak, met of zonder 

turbofunctie. 

Apolima

Samenspel van 

verbeelding en innovatie.

Parada

Vlak, fraai en warm.

Ramo

Subtiele, oogstrelende lijnen.

Delta 

Een kolomradiator die traditionele elegantie met 

modern comfort combineert.

Paros

Volledig afgerond comfort. 

Handdoekbeugel als optie.

Tinos

Majestueus, slank 

en opvallend. 

Handdoekbeugel als optie.

Faro 

Stijlvol gestroomlijnd, in 

horizontale of verticale 

uitvoering.

Kos 

Strak en helder, in horizontale of verticale 

uitvoering.

Als totaalaanbieder van verwarmingsoplossingen hanteert Radson een full-range-benadering:

 Hedendaagse paneelradiatoren.

 Stijlvolle designradiatoren.

 Traditionele kolomradiatoren.

 Trendy badkamerradiatoren.

 Functionele elektrische radiatoren.

 Handige plintradiatoren.

 Ventiloconvectoren.

Alle badkamerradiatoren, met uitzondering van de Delta, zijn geschikt voor vochtige ruimtes. Voor de radiatoren (Kos, Faro, 

Tinos, Paros, Ramo en Parada) in een vochtige ruimte kan Radson een gegalvaniseerde verzinkte uitvoering aanbieden.

Radson-radiatoren zijn verkrijgbaar in meer dan 200 kleuren bestaande uit RAL-, sanitaire, anodic, metallic én matte 

kleuren. Bovendien biedt Radson een kwaliteitsgarantie van 10 jaar op haar volledige assortiment radiatoren.

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL

10 STAAL 10 STAAL 10 STAAL

10 STAAL 10 STAAL 10 STAAL

warmte met elegantie en stijl



Santorini

Eigentijds klassiek. 

Apia M

Perfecte verfijning. 

Ios M

Onafhankelijk comfort. 

Linosa

Organische vormgeving.

Andros CH

Stralende schoonheid. 

Andros M

Contouren en contrasten.

Leros

Traditioneel design. 

Ventielset als optie.

Java

De moderne traditie. 

Minorca

Oogstrelende vormgeving. 

Flores

Charmante elegantie, 

rechte of gebogen 

buizen, met of zonder 

turbofunctie. 

10

10 STAAL 10 STAAL 10 STAAL 10 STAAL

10 STAAL10 STAAL10 STAAL10 STAAL

10 STAAL

26 27

STAAL
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vaSco designradiatoren

Eén familie, één merk. Thermic, sinds vele jaren een vertrouwde naam als toonaangevend producent van designradiatoren, 

zal vanaf 1 januari 2015 onder de merknaam Vasco worden gecommercialiseerd. Deze naamsverandering is een strategische 

beslissing van de Vasco Group die beide merken exploiteert.

Door de bundeling van de Thermic en Vasco producten onder de naam Vasco wil de groep zijn positie op de designradiatormarkt 

verder verstevigen en optimaal afstemmen op de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Een initiatief waarbij wij ons als 

groothandel graag aansluiten, omdat het nieuwe, interessante perspectieven opent voor ons, voor u en voor uw klanten.

tHermic wordt Vasco
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Alu-Zen

Zachte lijnen en optimale 

warmteafgifte.

Vertiline VD

Superieure kwaliteit 

tegen een eerlijke prijs. 

Ook met vlakke voorplaat 

verkrijgbaar.

Met Vasco designradiatoren biedt u uw klanten dezelfde, hoogwaardige kwaliteit zoals men gewend is. Vormgeving, 

materialen, aansluitingen, accessoires… Alles blijft hetzelfde. Met dit verschil dat uw klanten nu kunnen kiezen uit een 

nog ruimer assortiment. En daarin ligt meer dan ooit de nadruk op innoverende, duurzame oplossingen, de synergie tussen 

comfort en esthetiek, een klantgerichte service, een sterke marketingondersteuning en dus: nog meer omzetkansen.
10 ALU

10 STAAL

een identieke tecHniek met meer Voordelen

Bryce Plus

Pure pracht wordt pure 

kracht.

Zaros V75

Stijlvol in alle eenvoud. 

Ook in horizontale uitvoe-

ring beschikbaar.

Zana Bad

Eigentijdse elegantie voor 

uw badkamer.

10 ALU 10 ALU STAAL STAAL10

Beams

Warmte op z’n mooist én 

zuinigst.

10 ALU

Niva Soft NS1L1 / NS2L1

Uniek en tijdloos design 

met hoge verwarmings-

capaciteit. 

STAAL10 10

Decoline DVN

Warmtecomfort en design 

tegen een betaalbare 

prijs.

10 STAAL

Bathline BC

Stijlvol en budget vriende-

lijk design voor uw 

badkamer.

10 STAAL

FlatLine 

Toptechnologie zorgt voor een superieure 

warmteafgifte. Ook met praktische handdoek-

beugel beschikbaar.

STAAL



ZeHnDeR designradiatoren

Zehnder Nederland is onderdeel van de Zwitserse Zehnder Group. Wij zijn, met meer dan 100 jaar ervaring, Europees 

marktleider op het gebied van designradiatoren. Zehnder is een zeer betrouwbare partner voor uw designradiatoren. We 

leveren alles uit eigen productie. Hierdoor is de kwaliteit gegarandeerd en kunnen we snel leveren met een zeer hoge 

leverbetrouwbaarheid. Innovativiteit staat hoog in het vaandel bij Zehnder. Jaarlijks worden nieuwe producten succesvol op 

de markt geïntroduceerd. Hierbij staan design én installatiegemak voorop. 

Zehnder kent omvangrijke mogelijkheden in maatwerk. Dit betekent letterlijk: alle vormen zonder grenzen. Daarnaast richt 

Zehnder zich op energiezuinige en moderne energieconcepten. Een groot gedeelte van het assortiment designradiatoren is 

dan ook zeer geschikt voor lage temperatuur verwarming.

Zehnder heeft inmiddels veel ervaring op het gebied van binnenklimaatoplossingen, door de zeer nauwe samenwerking met 

Zehnder-J.E. Storkair. Verwarmen, ventileren en koelen worden op deze wijze geïntegreerd. 

Zehnder; een betrouwbare partner voor al uw designradiatoren!

een betroUwbare Partner!

3332



Zehnder Vitalo

De bijna organische 

vormgeving maakt deze 

designradiator uniek. 

Daarnaast extreem 

licht dus makkelijk 

hanteerbaar.

Zehnder Fina

Uniek door Flexibel Easy 

tube systeem, ideaal voor 

een badkamerrenovatie. 

Zehnder Quaro

Uniek door haar 

rechte hoeken, past 

perfect in elk modern 

badkamerinterieur.

Zehnder Charleston

Designklassieker met 

onbeperkte mogelijkheden 

maatwerk. Gehoekt, 

gebogen; alle vormen 

zonder grenzen. 

Zehnder Metropolitan

Stijlvolle radiator die 

door het extreem vlakke 

ontwerp lijkt te zweven. 

Zehdner Subway

De topper in het 

assortiment. Designobject 

voor elke ruimte.

Zehnder Toga

Ook in kleine afmetingen 

verkrijgbaar maar door 

uitstekende warmteafgifte 

multifunctioneel inzetbaar.

Zehnder Zeno

Een ideaal instapmodel, 

Zehnder kwaliteit tegen 

een zeer scherpe prijs.

U kent Zehnder designradiatoren misschien van uw maatwerk opdrachten. Daar is Zehnder inderdaad de partij met 

ongekende mogelijkheden. Gehoekt, gebogen, schuin; alle vormen zonder grenzen.

Maar Zehnder is veel meer dan dat. U vindt bij Zehnder verwarmingsoplossingen in alle soorten en maten, van 

handdoekradiator, convector tot en met gebogen designradiatoren op maat. Toe te passen in zowel woningbouw als utiliteit, 

in nieuwbouw en renovatie. Een omvangrijk productassortiment geeft u alle ruimte om uw keuze te maken op het gebied 

van design, kleur, functionaliteit, prestatie en prijs.

Zehnder designradiatoren
Welke wens uw klant ook heeft, Zehnder heeft een passend antwoord. Of het nu gaat om luxe of eenvoudigere badkamers, 

groot of klein budget, hoge of lage warmteafgifte. Elektrisch of juist niet. 

Zehnder convectoren  
Zehnder heeft ook convectoren in haar assortiment. Naast de vertrouwde types zoals de Zehnder Nova Neo en de Zehnder 

Radiavektor, introduceert Zehnder de Zehnder Stana en Zehnder Lateo. We bieden hiermee fl exibele oplossingen waarmee 

de meest verschillende situaties kunnen worden ingevuld. Zo ziet u; Zehnder kwaliteit voor iedereen en overal. In elk 

prijssegment. Kijk voor aanvullende informatie op www.zehnder.nl. 

kwaliteit Voor iedereen en oVeral
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