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Voor elke binnenklimaat vraag een oplossing. Dat kunt u van 

Zehnder verwachten. Zehnder, specialist op het gebied van 

ventilatie- en verwarming onderscheidt zich door binnen-

klimaatoplossingen aan te bieden die gezondheid, com-

fort en hoge energiezuinigheid combineren. Dit jaar komt 

Zehnder met maar liefst twee revolutionaire ontwikkelingen 

die beide een nieuw tijdperk aankondigen in de wereld van 

ventilatie en verwarming. Ook op decentraal WTW niveau 

kunnen we u van dienst zijn. In deze digitale catalogus vindt 

u er meer informatie over. 

Zehnder hecht veel waarde aan juiste informatievoorziening 

en goede service om uw werkzaamheden net dat beetje 

 eenvoudiger en efficiënter te maken. In deze catalogus vindt 

u diverse tools, waaronder selectie- en omrekentools, in-

regelservice en specifiek voor de Installatieprofessional het 

Zehnder spaarprogramma en de Zehnder Ventilatie App.  

Uiteraard zijn onze adviseurs u graag van dienst om u waar 

nodig te ondersteunen. 

Zehnder
uw partner in ventilatie en verwarming
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Zehnder ComfoAir Q, de eerste modulerende WTW voor 

de woningbouw. Geïntegreerde sensortechnologie zorgt 

ervoor dat de temperatuur van de toegevoerde lucht zich 

continu aanpast aan de omstandigheden. Zowel ’s zomers 

als ook in het stookseizoen. Een slimme regeling zorgt  

automatisch voor het beste binnenklimaat bij verschillen-

de weersinvloeden. Energiebesparend dankzij motoren met 

de nieuwste gepatenteerde regeltechniek FlowControl en 

een nieuw ontwikkelde warmtewisselaar. De unit gaat verder 

dan alleen energie besparen: de unieke “inbedrijfsname- 

assistent” leidt de installateur in vier eenvoudige stappen 

door het hele proces. Verkeerd inregelen en  

onbalans zijn daarmee uitgesloten. Daarnaast is 

de unit ongekend stil. De stilste in de markt.

Zehnder ComfoAir Q
De eerste modulerende
WTW voor de woningbouw.

Modulerende bypass voor 
optimale regeling van de
toevoer temperatuur.

Modulerende voorver-
warmer voor optimale 
energie-efficiëntie die 
niet meer warmte toe-
voegt dan nodig is.

De gepatenteerde 
FlowControl-
technologie voor 
een continue 
balans tussen de 
luchttoevoer en 
-afvoer.

State-of-the-art RadiCal
centrifugaalventilatoren 
voor 13,3% minder 
stroomverbruik.
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Decentrale ventilatie-oplossingen met warmteterugwin-

nig voor als een centrale oplossing geen uitkomst is. Ideaal 

voor individuele kamers en kleinere wooneenheden, voor re-

novatie of nieuwbouw. De ComfoAir 70 en ComfoSpot 50 van  

Zehnder overtuigen door hun compacte afmetingen en  

hoge rendementen. De units zijn gemakkelijk en zonder ingrij-

pende renovatie te installeren. Voor gebruiksgemak is het be-

dieningselement in de unit geïntegreerd. Het grote voordeel is 

de unieke enthalpiewisselaar: deze wint niet alleen de warm-

te terug uit de lucht maar ook vocht. Hierdoor ontstaat geen 

condens en blijft de gevel schoon.

Zehnder decentrale ventilatieunits

ComfoAir 70 en
ComfoSpot 50

Geïntegreerd bedieningselement.

Enthalpiewisselaar inbegrepen.

Compact en krachtig.
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Zehnder introduceert de zuinige VDX Dakventilator. Met dit 

staaltje moderne technologie brengt Zehnder haar aanbod van 

duurzame producten naar een nieuw hoogtepunt. Uiteraard 

kenmerken hoger rendement en gebruikersgemak de VDX 

dakventilator. De VDX is een innovatieve dakventilator die de 

grote en gevarieerde groep eindgebruikers vele voordelen 

biedt, van minder energiekosten tot minder geluid. Instal-

leren is bovendien eenvoudig, de beschrijving past letterlijk 

op een A4. De dakventilator kent verschillende types: van 

een standaardversie met een aan- en uitschakeling tot uitge-

breidere varianten. Weten welk type het beste past? Hiervoor 

heeft Zehnder een online omrekentool op haar website.

Assortiment gelijkstroom
dakventilatoren uitgebreid met

Zehnder VDX
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Zehnder introduceert een zeer innovatieve vlakke plaat -  

radiator; de Zehnder Zmart. Zestig procent lichter dan een 

traditionele plaatstaalradiator dankzij een uniek kunst-

stof binnenwerk. Door de flexibele 360°-aansluitingen is 

de Zehnder Zmart overal en altijd probleemloos plaatsbaar 

zónder het leidingwerk vooraf op te hoeven nemen. De licht-

gewicht radiator kan worden getild, geplaatst en geïnstalleerd 

door één persoon. De radiator is voorzien van geïntegreerde 

(nog verplaatsbare) thermostaatknop en ventiel. Deze on-

derdelen hoeven dus niet apart te worden besteld. Daarnaast 

heeft het de laagste CO2-footprint in de

markt: een kwart lager dan traditionele 

radiatoren. Corrosiebestendig,

dus lang zal hij leven…

Zehnder Zmart
De eerste radiator met
kunststof binnenwerk.

Flexibele 360º aansluitingen.

Door unieke wandbeugel is de Zmart 
weg te kantelen voor reiniging.

Tot 60% lichter.
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Zehnder introduceert een nieuwe lijn convectoren; Zehnder 

Stana en Zehnder Lateo. Zeer betaalbare en kwalitatief  

hoogwaardige convectoren met een uitstekende EPC 

winst. Maar ook nog eens razendsnel gemonteerd én 

geselecteerd. De Zehnder Stana en Zehnder Lateo wor-

den voorgemonteerd en zeer compleet aangeleverd. Geen 

bouwpakket maar plug-and-play te installeren. Hierdoor 

wordt tot 15% bespaart op de montage tijd. Verdiend in 

een handomdraai!  Met de speciaal door Zehnder ontwik-

kelde selectie tool komen in een paar eenvoudige stappen 

de toe te passen Zehnder Stana en Zehnder Lateo con-

vectoren tevoorschijn. Inclusief de gewenste accessoires. 

Geselecteerd in een handomdraai!

Zehnder Stana en
Zehnder Lateo
Convectoren van Zehnder

Eigenschappen Stana

  Staande convector
  Voor erkers, hoge raampartijen 

en nissen
  Snelle montage tijd; 

15% besparing
  Optimaal comfort door 

convectiewarmte en snelle 
regeling

  Geschikt voor zowel lage als 
hoge temperatuursystemen

  Strak ingetogen design
  Verkrijgbaar in vele kleuren
  Geschikt voor koelen en 

verwarmen in Neo versie

Eigenschappen Lateo 

  Wandconvector
  Voor onder ramen, in nissen of 

aan de muur
  Snelle montage tijd; 

15% besparing
  Optimaal comfort door 

convectiewarmte en snelle 
regeling

  Geschikt voor zowel lage als 
hoge temperatuursystemen

  Strak terughoudend design
  Verkrijgbaar in vele kleuren
  Geschikt voor koelen en 

verwarmen in Neo versie
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In 1930 werd deze eerste kolomradiator op de markt 

gebracht. Tegenwoordig is deze radiator niet alleen een 

design klassieker, maar ook een flexibele oplossing voor elke 

woon- en werksituatie. 

Vanaf begin 2016 worden alle Zehnder Charleston radiatoren  

met de nieuwe laser methode gelast. Hierdoor wordt deze 

tijdloze klassieker nog strakker. Andere voordelen zijn:

  Minder bramen aan de binnenzijde en daardoor:

   Betere doorstroming

   Minder stromingsgeluid

   Geen lasafval in de radiator en daardoor stil systeem

  Minder schuurbewerking, dus minder kans op lekkage

  Een duurzamer product omdat er minder energie nodig is 

voor de productie

Zehnder Charleston
Nu met nieuwe lastechniek
voor u gemaakt
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Renoveren naar  
Nul-op-de-Meter
De slimme systeemoplossingen van Nathan en Zehnder

Voor een comfortabel, gezond energiezuinig binnenklimaat

Luchtverdeelsysteem  
in schil van woning

Luchttoevoer in  
dagkant raamkozijn

Oude elementen van de  
gevel worden vervangen door 

een nieuwe gevel met daarin alle 
voorzieningen geïntegreerd.

Compacte aanbouw met alle  
installatiecomponenten waaronder 

een Zehnder WHR ventilatieunit

Kenmerken 
 

✓  ventilatie met warmte-
terugwinning

✓  flexibel luchtverdeelsysteem  
geïntegreerd in de schil

✓  afgifte middels convectoren en/
of (elektrische) LTV radiatoren

✓ combinatie met warmtepomp

Voordelen 
 

✓  bewoners blijven in de  
woning tijdens renovatie

✓  flexibel luchtverdeelsysteem;  
aardbevingsbestendig

✓ geen energielasten

Onze totaaloplossingen

  Design radiatoren       Comfortabele ventilatie       Verwarmings- en koelplafondsystemen       Clean Air Solutions

pagina 10

http://www.zehnder.nl/onze-oplossingen/testimonials/nathan-energiemodule-arnhem


 Innovatieve renovatiemethode

 In slechts 5 dagen

 De bewoner hoeft het huis niet uit

  Met een prefab schil volgens de principes 

van passief renoveren

   Installaties worden zoveel mogelijk in 

de prefab schil aangebracht

  Minimale energievraag en maximaal wooncomfort

  Betaalbaar door lage kosten en 

maximale energiebesparing

Built4U
Huizen waar bewoners
om vragen

voor renovatiemethodeBuilt4U is een samenwerkingsverband van: na renovatiemethode
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De Zehnder ComfoFan S is inmiddels een oude vertrouwde 

binnen de ventilatieoplossingen van Zehnder. De zeer 

energie zuinige mechanische woonhuisventilator draait 

inmiddels in vele huishoudens geruisloos mee. 

Te combineren met veel verschillende bedieningen. Naar 

wens, budget en situatie zijn meerdere uitvoeringen lever-

baar. Zo is de ventilator aan te sluiten op de huidige 3 

standenschakelaar of uit te breiden naar een volledig vraag- 

gestuurd systeem, waarbij de ComfoFan S automatisch 

op het gewenste niveau draait.

Nieuw is de ComfoFan S Chrono; een gebruiksvriendelijke 

en robuuste oplossing om op een eenvoudige wijze een 

lage EPC waarde te behalen. Dit systeem bestaat uit een 

ventilatiebox gecombineerd met tijdsturing en is geschikt 

in combinatie met elk type forfaitair zelfregelend rooster.  

De ComfoFan S Chrono zorgt voor een zeer stil en

energiezuinig systeem.

  hoge EPC reductie;

  bevat een weekprogramma met ventilatiestanden;

  bediening communiceert draadloos met de ComfoFan S;

  beiden 230 volt gevoed;

  luchthoeveelheid is zeer nauwkeurig in te stellen;

  uit te breiden met een RFZ schakelaar voor de badkamer.

Zehnder ComfoFan S
De vertrouwde woonhuisventilator
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De hele woning voorzien van een gebalanceerd ventilatie-

systeem vanuit een badkamer- of keukenkastje. Dat kan 

met de Zehnder WHR 918, speciaal ontworpen voor zeer 

kleine ruimten. Doordat de wtw-unit aan de onderzijde een 

aansluiting voor luchttoevoer heeft, is hij op nóg meer plek-

ken ‘weg te werken’. Het thermisch rendement van de WHR 

918 is daarbij opmerkelijk hoog (boven 94%). Deze zuinig-

heid is op de Nederlandse markt nog niet eerder vertoond. 

Het energie verbruik ligt minstens 25 procent lager dan bij 

alternatieven. Ook qua geluid is de unit zuinig: mede dank-

zij afwerking met metaal gecoate platen krijgen de decibel-

len geen kans. De innovatie is een ideale oplossing voor 

woningen en appartementen die toe kunnen met 180 m³/h 

aan luchtverversing. De energieprestatie van de WHR 918 is 

voor dit segment opvallend goed. De unit scoort in zijn klasse 

zelfs de hoogste EPC-reductie (> 0,3!).

Zehnder WHR 918
Hypercompacte WTW-unit
stil en zuinig

Vanuit het keukenkastje
ventilatie in hele woning
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Naast de nieuwe WHR unit van Zehnder: Zehnder 

ComfoAir Q, blijft de vertrouwde WHR serie uiteraard 

beschikbaar voor uw projecten. De Zehnder WHR 

930 heeft haar dienst volledig bewezen. Met een lage 

storingsgraad een betrouwbare WTW unit. Met Pas-

sief Huis Certificaat en hoge EPC winst tot wel 0,28. 

Filterbox 
De Zehnder WHR 930 is uit te breiden met een filterbox, 

een filtermethode om de fijnstof uit de buitenlucht te filteren 

voordat het de woning in komt. Het filtermateriaal in de Fil-

terbox maakt het mogelijk om stofdeeltjes kleiner dan 1µm 

(0,001mm) goed te filteren. Doordat de Filterbox wordt ge-

plaatst in het toevoerkanaal (dus na de WTW), wordt de 

lucht na de eerste filtering van grove stofdeeltjes in de WTW 

nog eens extra gefilterd door het fijnstoffilter.

Zehnder WHR 930
Ventilatie-unit met WTW

  Design radiatoren       Comfortabele ventilatie       Verwarmings- en koelplafondsystemen       Clean Air Solutions

pagina 14

http://www.zehnder.nl/producten-en-systemen/comfortabele-ventilatie/whr-930
http://www.zehnder.nl/producten-en-systemen/comfortabele-ventilatie/zehnder-filterbox-150180


Het kunststof luchtverdeelsysteem van Zehnder. Onmis-

baar bij de huidige grootschalige renovaties. Makkelijk te 

integreren in de schil, flexibel in ontwerp en zeer robuust 

in het gebruik. 

Verkrijgbaar in ronde slang, ComfoTube, voor het storten 

in de vloer of ComfoFlat voor het integreren in de schil of 

voorzetwand in de woning. 

Zehnder ComfoFresh
Luchtverdeelsysteem
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Purisme voor aan de muur of in de ruimte: Zehnder Subway: 

pure vreugde door een puur design. De radiator verleidt u 

door zijn heldere, compromisloze vormen. De markante 

vierkante collectoren en de verfijnde ronde elementen 

vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoek-

houder voor meerdere handdoeken. Zowel in 100% CV 

als elektrische uitvoering te verkrijgen. Leverbaar in bijna 

alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.

Zehnder Subway
Purisme voor aan de muur
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Duidelijke lijnen, consequent ingetogen vormgeving. De 

hoekige vormgeving van Zehnder Quaro blijft altijd op de 

achtergrond. De radiator past perfect in iedere moderne 

badkamer. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlak-

ken van de Zehnder kleurenkaart. Door de geometrische 

vorm ontstaat een tijdloos design, dat ook als ruimte-

deler overtuigt.

Zehnder Quaro
Duidelijke lijnen, consequent
ingetogen vormgeving

Design radiator Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsysteem Luchtzuiveringssysteem  Design radiatoren       Comfortabele ventilatie       Verwarmings- en koelplafondsystemen       Clean Air Solutions
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De innovatieve radiator in vlak design wordt naar de muur 

toe smaller en maakt zo een bijzonder zwevende indruk. 

Zehnder Metropolitan past in elke omgeving en bij elke stijl. 

Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Zehnder Metro-

politan Bar met handdoekhouder. Metropolitan Spa met uit-

sparing voor het ophangen van handdoeken. En een ver-

ticale uitvoering voor in woonvertrekken. Leverbaar in bijna 

alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart. 

Zehnder Metropolitan, enorm veelzijdig!

Zehnder Metropolitan
Elegant en geraffineerd
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Zehnder wil u als installatieprofessional nog meer ondersteu-

nen in uw dagelijkse werkzaamheden. Zodat deze slimmer, 

efficiënter en vooral prettiger worden. Zo hebben we het Eazy 
spaarprogramma, waarmee u automatisch spaart voor 

mooie cadeaus. En onze ondersteunende tools helpen mee 

in het maken van de juiste keuze!

Zehnder Eazy spaarprogramma 
Een handig spaarsysteem waarmee u bij de aankoop uit ons 

assortiment van ventilatie- en verwarmingsproducten spaart 

voor mooie cadeaus! Elk Zehnder product heeft een eigen 

puntenwaarde  die, samen opgeteld, kunnen worden ingewis-

seld voor diverse cadeaus.

   

Onze tools en services
Profiteer van onze gratis app
en ons spaarprogramma.
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De Zehnder Ventilatie App geeft de installateur onder- 

steuning bij installatie, service en onderhoud van Zehnder 

ventilatie-units. De mobiele applicatie maakt het de

installatieprofessional gemakkelijk om:

 De juiste ventilatie-installatie te kiezen;

  Per product -via een overzichtelijk stappenplan- te 

ondersteunen bij een juiste installatie, zoals het inregelen 

en monteren van een ventilatie-unit;

  Per product -via een overzichtelijk stappenplan- 

service en onderhoud te verrichten;

  Per product eenvoudig storingen te verhelpen.

Download de app direct via:

Onze tools en services 

Zehnder Ventilatie App

  Design radiatoren       Comfortabele ventilatie       Verwarmings- en koelplafondsystemen       Clean Air Solutions
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Deze selectietool voor dakventilatoren van Zehnder maakt 

het mogelijk om in vier eenvoudige stappen de juiste dak-

ventilator te selecteren. Inclusief de bijbehorende accessoi-

res zoals dempers en regelapparatuur.

Besparing van tijd en geld
Deze slimme selectietool maakt een einde aan de lange 

zoektocht in het aanbod van verschillende typen dakventi-

latoren. Door gebruik te maken van de gebruiksvriendelijke 

selectietool, maakt u altijd de juiste keuze.

Handig: ook snel selecteren van accessoires
en regelapparatuur
Met het doorlopen van slechts 4 stappen in de overzichte-

lijke selectietool van Zehnder  worden ook meteen de juiste 

accessoires geselecteerd.

Technische gegevens
Na het doorlopen van de selectietool wordt precieze infor-

matie over een specifiek werkpunt, behorend bij de gekozen 

dakventilator gegeven. Met deze informatie kan de ventilator 

vooraf worden ingesteld.

Omrekentool
van VDA naar VDX
Weet u welke VDA er vervangen moet worden? Met de omrekentool 

rolt, na het invoeren van de te vervangen VDA, meteen het juiste 

type VDX eruit.

Onze tools en services 

Digitale selectietool
voor dakventilatoren

Altijd de juiste
dakventilatoren
en accessoires!
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Met de selectietool van Zehnder kiest u snel en secuur altijd 

de juiste convector.

Zehnder introduceert de Zehnder Stana en Zehnder Lateo.  

Robuuste convectoren met een uitstekende EPC winst en 

hoge warmteafgifte. Toe te passen in woningen, scholen of 

kantoren. Nieuwbouw of renovatie. Een oplossing voor alle 

gevallen. Met de beschikbare selectietool maakt u altijd en 

snel de juiste keuze. Geselecteerd in een handomdraai!

Onze tools en services 

Convectoren van 
Zehnder geselecteerd 
in een handomdraai
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U heeft er ongetwijfeld van gehoord of werkt zelfs al met BIM.

BIM is een platform waarin alle partijen (opdrachtgever,  

architect, adviseurs, aannemer en installateur) die een belang-

rijke rol spelen in het bouwproces informatie kunnen delen. 

In tegenstelling tot traditionele ontwerpprocessen wordt er in 

het BIM-proces aan één model gewerkt. Aan de BIM bestan-

den is data gekoppeld welke nodig is voor het ontwerpen, 

bouwen en beheren van het bouwwerk.

Revit Families geoptimaliseerd
Met gepaste trots bieden wij onze geoptimaliseerde BIM 

bestanden aan. Op verzoek van gebruikers hebben we de 

Revit families geoptimaliseerd zodat ze nog completer, intel-

ligenter en gebruiksvriendelijker zijn geworden. Maak gebruik 

van de (gratis) Content LAB en krijg de beschikking over de 

actuele objecten.

Onze tools en services 

Zehnder loopt voorop
in Building Information 
Modelling

Alle BIM bestanden onder één button
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De PLUS voor de Professional; Services om u nog beter 

van dienst te kunnen zijn. Als u meer wenst en geen 

compromissen wilt sluiten.

  Inregelen WHR balansventilatiesysteem ten behoeve van 

een proefwoning

  Inregelen MX (standaard/ZMV)

  Inbedrijfstelling ComfoAir XL units (basis/ComfortCool)

 

Onze specialisten van de Verkoop Servicedienst zullen 

samen met u er zorg voor dragen dat de installatie optimaal 

functioneert.

Onze tools en services 

Product     Service
pakketten
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Renovatie WTW ventilatie 
Rotterdam

Enkele ervaringen uit de praktijk 

Referentieprojecten
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Energieneutrale
woning
Den Bosch
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Verduurzaming
96 woningen Arnhem,
Nathan Energiemodule 
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Nieuwbouwproject
Meenthehof Steenwijk 
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Vervanging ventilatie
bedrijfspand Emmeloord 
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Renovatieproject radiatoren 
Coetsstraat Zwolle 
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Built4U
Accolade
Heerenveen 
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Nieuwbouw
Cinema
Gouda 
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Passief
Woonzorgcentrum
Baalderborg
Vroomshoop
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Vervanging
MV ventilatie
Almere 
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Vervanging
dakventilatoren
galerijwoningen
Tilburg 
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Uw partner in ventilatie  
en verwarming

http://www.zehnder.nl/service/contact#tab55
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