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Always around you. Każdy spędza średnio 70% swojego czasu 
w pomieszczeniach. Tym samym oczywiste jest, że naszemu 
otoczeniu stawiane są wysokie wymagania. Ważne są tutaj 
rozwiązania łączące w sobie komfort, zdrowie i energooszczędność.

Zehnder oferuje wszystko, co potrzebne do uzyskania jak 
najlepszego klimatu we wnętrzu, odpowiednio do każdego rodzaju 
budynku i każdego obszaru zastosowania: od grzejnika 
inwestycyjnego po produkowany "na miarę" grzejnik dekoracyjny,
od systemu komfortowej wentylacji pomieszczeń po systemy 
ogrzewania i chłodzenia sufitowego.

Niezależnie od tego, czy potrzebny jest indywidualny produkt 
czy kompletny system: firma Zehnder zawsze gwarantuje wybór 
innowacyjnego, zrównoważonego i dobrze zaprojektowanego 
rozwiązania.
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Kamienie milowe innowacji

Zehnder wprawia w ruch. W 1895 r. Jakob 

Zehnder zakłada w Gränichen w Szwajcarii 

warsztat mechaniczny do wszelkiego 

rodzaju napraw. W 1923 r. jego synowie 

Walter i Robert opracowują lekki 

motorower nowej generacji, produkowany 

przez wiele lat w dużej ilości.

Grzejnikowa rewolucja. Robert Zehnder 

opracowuje grzejnik rurowy: Zehnder 

Charleston. W przeciwieństwie do 

standardowych grzejników żeliwnych, 

odznaczający się ładnym kształtem grzejnik 

rurowy Zehnder okazuje się dużo lżejszy, 

lepszy w przewodzeniu ciepła – i tańszy 

w produkcji.

1895 1930

Ogrzewanie i chłodzenie w wielkim stylu. 

Wejście do branży promienników sufitowych 

stosowanych w przemyśle i działalności 

gospodarczej: systemy ogrzewania 

i chłodzenia sufitowego zapewniają 

natychmiast wydajny i przyjemny klimat 

w większych obiektach, takich jak biura, 

hale, pomieszczenia wystawowe i budynki 

użyteczności publicznej.

1952
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Dostawca systemów przyszłości. Zehnder 

utrzymuje czołową pozycję na rynku jako 

kompletny dostawca w dziedzinie 

komfortowego, zdrowego 

i energooszczędnego klimatu 

w pomieszczeniach – i dzięki nowym 

innowacyjnym produktom i rozwiązaniom 

systemowym wciąż stara się,  

aby tak pozostało.

Ekspansja i innowacje. W 1964 r. w Riegel 

założona zostaje spółka-córka, w 1980 r. 

następuje fuzja z producentem grzejników 

Beutler z Lahr. Pod nazwą Zehnder Universal 

firma Zehnder wprowadza na rynek pierwszy 

grzejnik do suszenia ręczników, w 1984 r. 

pod nazwą Zehnder Art Deco i Zehnder 

Sculptur – pierwsze grzejniki dekoracyjne.

1964–1984

Chłodny wiatr i czyste powietrze. Dzięki 

zakupowi firmy J.E. StorkAir Zehnder może 

korzystać z ponad 60-letniej wiedzy 

praktycznej w dziedzinie komfortowej 

wentylacji i oferować pod nazwą Zehnder 

Comfosystems najbardziej nowoczesne 

systemy wentylacyjne. A pod nazwą 

Zehnder Clean Air Solutions, Zehnder 

oferuje od 2006 r. również rozwiązania  

w dziedzinie oczyszczania powietrza 

przemysłowego.

2001–2006 2012
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Korzyści płynące z naszego 
doświadczenia i kompetencji

Wszystko przemawia za firmą Zehnder. W tak ważnej kwestii jak 
klimat wnętrz, klient oczekuje doświadczenia i kompetencji. 
My je posiadamy: w dziedzinie grzejników od ponad 80 lat, 
systemów wentylacyjnych od ponad 75 lat, systemów ogrzewania 
i chłodzenia sufitowego od 60 lat, a systemów filtracji powietrza 
od ponad 15 lat.

Widać to w naszych produktach: w wysokiej jakości materiałach, 
produktach i procesach ze 100-procentową kontrolą jakości 
i szczelności. W wielokrotnie wyróżnianym i często naśladowanym 
wzornictwie. W dużym asortymencie kolorów i powierzchni. 
W przemyślanych rozwiązaniach systemowych w dziedzinie 
ogrzewania, chłodzenia oraz uzyskiwania świeżego i czystego 
powietrza. Dla klientów firmy Zehnder jesteśmy niezawodni również 
w kwestiach związanych z obsługą produktu – dzięki naszemu 
profesjonalnemu i terminowemu serwisowi dostosowanemu 
do potrzeb klientów.
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Zrównoważony rozwój odgrywa 
podstawową rolę

Racjonalne korzystanie z energii. W czasach wzrostu emisji 
zanieczyszczeń i zmiany klimatu każdy słusznie oczekuje 
pomysłów, dzięki którym będzie mógł lepiej i bardziej racjonalnie 
korzystać z energii, której potrzebuje. Budowanie, zgodnie 
z koncepcją zrównoważonego rozwoju okazuje się przy tym 
nieodzowne. 

Zehnder postrzega dom jako system, w którym przemieszcza się 
powietrze, woda i ciepło. W związku z tym integrujemy i łączymy 
nasze różne kompetencje w projektowaniu produktów. 
Wynikiem są rozwiązania systemowe dbające o odczuwalne 
odciążenie środowiska naturalnego: i tak szczegółowa analiza 
pokazuje, że wszystkimi wyprodukowanymi przez Zehnder Group 
urządzeniami do odzysku ciepła, pompami ciepła i gruntowymi 
wymiennikami ciepła można zredukować emisję CO2 o około 
173 000 ton rocznie – i tendencja ta wzrasta.
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Zrównoważone 
produkty: ogrzewanie

W zakresie ogrzewania, chłodzenia 
oraz uzyskiwania świeżego i czystego 
powietrza firma Zehnder wspiera 
klientów inteligentnymi produktami 
i rozwiązaniami systemowymi, które 
przyczyniają się do eksploatacji 
budynku zgodnie z ideą 
zrównoważonego rozwoju. 

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Excelsior 
dzięki swojej elementowej budowie 
znakomicie sprawdza się 
w nowoczesnych systemach 
niskotemperaturowych.
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Zrównoważone 
produkty: chłodzenie

Sufity grzewcze i chłodzące Zehnder 
obejmują nie tylko właściwe promienniki 
sufitowe, lecz również orurowanie, 
osuszacz powietrza (opcja) i układ 
sterowania optymalną pracą całego 
systemu. Przez inteligentne 
dopasowanie wszystkich elementów 
uzyskuje się maksymalny komfort 
przy minimalnym nakładzie energii.
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Zrównoważone 
produkty: 
świeże powietrze

Za regulację ilości powietrza
doprowadzanego i odprowadzanego
w systemie wentylacyjnym
odpowiedzialne są jednostki
wentylacyjne Zehnder ComfoAir. 
Opcjonalne wyposażenie w postaci 
gruntowego wymiennika ciepła
Zehnder ComfoFond-L pozwala
zagwarantować wydajność
energetyczną także podczas mrozu. 
W tym przypadku grunt ze swoją 
stosunkowo stałą temperaturą roczną
jest wykorzystywany jako „zasób 
energii”. „Ciepły grunt” oddaje energię 
do powietrza zewnętrznego. Ogrzane 
w taki sposób powietrze przepływa 
do jednostki wentylacyjnej. W lecie 
grunt jest chłodniejszy niż powietrze 
zewnętrzne. Można wtedy stosować 
wspomniane wyżej zjawisko 
w odwrotny sposób: powietrze 
zewnętrzne zostaje wstępnie 
schłodzone, zanim dotrze do budynku.
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Zrównoważone 
produkty: 
czyste powietrze

Zehnder Clean Air Solutions używa 
do swojego oczyszczacza powietrza 
Zehnder Flimmer E 12000 nowych, 
regulowanych elektronicznie silników 
elektrycznych EC: dzięki tym jeszcze 
bardziej energooszczędnym silnikom 
uzyskuje się oszczędności od 75% do 
80% w zużyciu energii elektrycznej. 
Ponadto Zehnder Clean Air Solutions 
oferuje również odpowiedni zestaw 
adaptacyjny eco do wcześniejszych 
modeli oczyszczacza Zehnder Flimmer 
E 12000.
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Optymalizacja klimatu  
we wnętrzu

Zehnder dostarcza ciepło w wielu różnych formach, 
począwszy od grzejników dekoracyjnych do łazienki  
i pomieszczenia mieszkalnego, poprzez promienniki 
sufitowe, skończywszy na pompie ciepła 
z wbudowaną centralą wentylacyjną.

Również w zakresie chłodzenia pomieszczeń Zehnder 
oferuje przemyślane rozwiązania, począwszy 
od systemów chłodzenia sufitowego, skończywszy 
na systemie komfortowej wentylacji pomieszczeń 
z dystrybucją świeżego powietrza o wstępnie 
wyregulowanej temperaturze.

Grzejniki dekoracyjne Zehnder Systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego Zehnder

Ogrzewanie Chłodzenie
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Jeśli chodzi o uzyskiwanie świeżego powietrza,  
najlepsze rozwiązanie to Zehnder Comfosystems, 
system komfortowej wentylacji pomieszczeń  
z odzyskiem ciepła, przeznaczony do domów  
jedno- i wielorodzinnych, obiektów nowych,  
jak i modernizowanych.

Czyste powietrze w obiektach szczególnie 
narażonych na obecność kurzu zapewnia  
Zehnder Clean Air Solutions. Natomiast w budynkach 
mieszkalnych szkodliwe substancje zostają 
odfiltrowane z powietrza przy zastosowaniu 
systemu Zehnder Comfosystems.

Zehnder Clean Air SolutionsZehnder Comfosystems

Świeże powietrze Czyste powietrze
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Rozwiązania dla wybranego obszaru 
zastosowania

Budynek mieszkalny
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Niezależnie od tego, czy klient eksploatuje dom 
mieszkalny, budynek działalności gospodarczej 
czy kompleks przemysłowy: dobry klimat 
w pomieszczeniach jest pożądany wszędzie. Firma 
Zehnder posiada odpowiednie rozwiązania z zakresu 
ogrzewania, chłodzenia i uzyskiwania świeżego, 
czystego powietrza – dopasowane do potrzeb 
klienta: a to dlatego że nasze produkty i systemy 

dają się dostosować pod względem wielkości, 
kształtu i funkcji do różnorodnych wymagań 
energetycznych, architektonicznych i stylistycznych. 
Zarówno w przypadku nowych budynków, 
jak i projektów modernizacyjnych, z firmą Zehnder 
można szybko i w prosty sposób uzyskać 
energooszczędną optymalizację klimatu.

Budynek przemysłowyBudynek biurowy



18

Daj się przekonać naszym klientom

Haus Friedrich, Hamburg, Niemcy

Zastosowanie: renowacja

Rozwiązanie firmy Zehnder: grzejniki dekoracyjne, Zehnder Charleston 

Korzyść: dzięki szerokiej palecie modeli i wielu rozwiązaniom 

specjalnym, grzejnik jest idealnym produktem wykorzystywanym 

przy renowacji starych budynków. Szczególnie jako uzupełnienie 

nowoczesnego niskotemperaturowego systemu grzewczego  

Zehnder Charleston wykorzystuje swoje ogromne możliwości.

Haus Hönisch, Haigerloch, Niemcy

Zastosowanie: nowy budynek

Rozwiązanie firmy Zehnder: Comfosystems, system komfortowej 

wentylacji pomieszczeń Zehnder

Korzyść: poprzez odprowadzanie zużytego i stałe doprowadzanie 

świeżego, czystego powietrza system komfortowej wentylacji 

pomieszczeń zapewnia komfortowy, zdrowy klimat wewnątrz 

pomieszczeń. Odzysk ciepła pozwala długoterminowo obniżać koszty 

energii.
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Przed podjęciem decyzji o wyborze oferty firmy 
Zehnder każdy chciałby mieć pewność, że nasze 
rozwiązania sprawdzają się. O jakości naszych 
produktów i systemów świadczą zadowoleni klienci 
na całym świecie – i wyposażone w rozwiązania firmy 
Zehnder budynki i obiekty. Na tych stronach 
przedstawionych zostało tylko kilka z licznych 
przykładów.

Zakłady Pilatus, Stans, Szwajcaria

Zastosowanie: nowy budynek

Rozwiązanie firmy Zehnder: systemy ogrzewania i chłodzenia 

sufitowego, Zehnder ZBN

Korzyść: Zehnder ZBN zapewnia przyjemne temperatury przy podłodze  

– tam, gdzie wykonywana jest praca. Umożliwia optymalną regulację 

rozkładu ciepła przy minimalnej konwekcji. Chroni to precyzyjną 

elektronikę stosowaną w samolotach, która reaguje na najmniejsze 

nawet cząstki kurzu.

Ikea, Sztokholm, Szwecja

Zastosowanie: nowy budynek

Rozwiązanie firmy Zehnder: Clean Air Solutions, Zehnder Flimmer 

E 12000

Korzyść: system oczyszczania powietrza Zehnder Clean Air Solutions 

dba o czystość w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. 

I tym samym również o zmniejszenie zużycia maszyn, lepsze zdrowie 

pracowników, wyższą produktywność i obniżenie kosztów czyszczenia.
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Ogrzewanie i komfortowa wentylacja pomieszczeń. „Samo” 
ogrzewanie w budynkach mieszkalnych już dzisiaj nie wystarczy. 
Celem jest kompleksowe, energooszczędne rozwiązanie dla klimatu 
w pomieszczeniach. Od klasycznych grzejników dekoracyjnych do 
łazienki i pomieszczenia mieszkalnego, poprzez grzejniki idealnie 
dopasowane do nowoczesnych systemów grzewczych, po systemy 
komfortowej wentylacji pomieszczeń z odzyskiem ciepła do 95%, 
w firmie Zehnder dostępne są całkowicie przemyślane rozwiązania 
dla nowego budownictwa i budynków poddawanych renowacji.

Rozwiązania dla budynków 
mieszkalnych: 
kompleksowe i komfortowe
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Grzejniki dekoracyjne Zehnder

Szybkie uzyskiwanie przyjemnego 
ciepła. Krótki czas reakcji szybko 
zapewnia ciepło w pomieszczeniach.

Wydajne ciepło we właściwym miejscu. 
Grzejniki można umieszczać 
i eksploatować w sposób elastyczny: 
indywidualnie lub po kilka w jednym 
pomieszczeniu.

Pasuje do każdego wystroju 
mieszkania. Duże spektrum modeli, 
kształtów i kolorów.

Wielofunkcyjność. Specjalne modele 
znajdujące dodatkowe zastosowanie 
jako suszarki do ręczników, grzejniki 
z lustrem i grzejniki ławkowe, 
rozwiązania specjalne wykonane 
na miarę.

Higiena i zdrowie. Łatwość i prostota 
czyszczenia.

Oszczędność pieniędzy i energii. 
Odpowiedni do nowoczesnych 
niskotemperaturowych systemów 
grzewczych, jak również pomp ciepła.

Rozwiązania dla 
ogrzewania 
pomieszczeń 
mieszkalnych i łazienek
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Rozwiązania dla 
komfortowej wentylacji 
pomieszczeń

Zehnder Comfosystems

Dobre samopoczucie i zdrowie. 
Optymalny dopływ tlenu, wolne 
od przeciągów powietrze 
w pomieszczeniu, brak pleśni, filtry 
dla osób z alergiami.

Utrzymanie wartości budynku. Ciągła 
wymiana powietrza zapobiega wilgoci, 
powstawaniu pleśni i przedwczesnemu 
zużyciu substancji budowlanej.

Komfort i przyjemność. Opcjonalnie 
– wstępne wyregulowanie temperatury 
powietrza zimą i latem.

Estetyczny wystrój. Nagrodzone 
dekoracyjne kratki wentylacyjne, 
pasujące do każdego stylu 
wyposażenia.

Zawsze dobry wybór. 
Zoptymalizowane pod kątem budynku 
kompletne rozwiązania dla wszystkich 
obszarów zastosowań i każdego 
budżetu.
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Zawsze 
świeże powietrze

Zehnder Comfosystems

Oszczędza zasoby i pieniądze. 
Oszczędność energii do 50%, odzysk 
ciepła do 95%.

Już dzisiaj standardy przyszłości. 
Spełnia przyszłe wymogi ustawowe.

Przyjazność dla środowiska 
i zrównoważony rozwój. Dzięki 
wykorzystaniu energii odnawialnych.

Redukuje koszty budowy. Montaż 
systemów komfortowej wentylacji jest 
przedmiotem subwencji organizacji 
wokół rządowych w wielu krajach.

Bezpieczeństwo podczas planowania, 
instalowania i eksploatacji. Wszystko 
z jednego źródła, elementy składowe 
systemu są idealnie do siebie 
dopasowane.
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Grzejniki dekoracyjne Zehnder 
Zehnder Comfosystems

Jeżeli przeprowadzana jest 
modernizacja lub renowacja budynku, 
to inicjatywę taką podejmuje się 
również ze względów energetycznych. 
W wyniku użycia nowych okien, 
bardziej szczelnej izolacji budynku 
i nowoczesnych niskotemperaturowych 
systemów grzewczych, również nowe 
grzejniki i komfortowa wentylacja 
pomieszczeń stają się nieodzowne. 
W tym celu Zehnder udostępnia 
produkty i systemy opracowane 
z myślą o renowacji – elastyczne, 
energooszczędne i dotowane 
przez państwo.

Rozwiązania dla 
renowacji pomieszczeń 
mieszkalnych i łazienek
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Rozwiązania dla budynków 
komercyjnych i przemysłowych: 
dla lepszego zdrowia i wyższej 
sprawności

Ogrzewanie i chłodzenie. Tam, gdzie spotyka się wielu ludzi, 
nieodzowny jest dobry klimat w pomieszczeniach – przede 
wszystkim dla zdrowia i wydajności każdej osoby. Czy to biuro, 
sala konferencyjna, gabinet lekarski czy pokój hotelowy, czy też 
hala produkcyjna, magazynowa czy sportowa: grzejniki, 
konwektory kanałowe oraz systemy ogrzewania i chłodzenia 
sufitowego firmy Zehnder to szerokie spektrum dostosowanych 
do potrzeb i energooszczędnych rozwiązań we wszystkich 
obszarach zastosowań, również dla projektów renowacyjnych.
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Rozwiązania do 
ogrzewania 
i chłodzenia biur, 
budynków użyteczności 
publicznej i hal

Systemy ogrzewania i chłodzenia 
sufitowego Zehnder 

Ogrzewanie i chłodzenie w jednym 
systemie. Optymalne ciepło 
promieniowania i przyjemny chłód 
według życzeń.

Szybko odczuwalne ciepło lub chłód. 
Krótki czas reakcji, efekt grzewczy 
i efekt chłodzenia odczuwalny 
natychmiast.

Higiena i zdrowie. Lepszy klimat 
bez unoszącego się kurzu.

Lepsze wykorzystanie pomieszczenia. 
Montaż na suficie daje więcej miejsca 
na podłodze i ścianach.

Rozwiązania na każdą sytuację. 
Różnorodny program produktów dla 
najróżniejszych obszarów zastosowań.

All inclusive. Pakiet usług firmy 
Zehnder: doradztwo, planowanie, 
produkcja, instalacja, odbiór.

60 lat doświadczenia. Od czołowego 
producenta promienników sufitowych 
w Europie.
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Rozwiązania do 
ogrzewania 
pomieszczeń z dużymi 
powierzchniami 
szklanymi

Konwektory kanałowe Zehnder

Równomierne rozprowadzanie ciepła. 
Kompensacja opadającego 
schłodzonego powietrza w przypadku 
wysokich frontów okiennych.

Harmonijna integracja. Konwektory 
kanałowe bezkompromisowo 
dostosowują się do wszelkich 
koncepcji architektonicznych.

Ekspresowe dopasowanie. Mogą 
szybko reagować na zmieniającą się 
sytuację (padanie promieni 
słonecznych, liczba osób itp.).

Oszczędność i trwałość. Minimalna 
konserwacja i pielęgnacja przy długiej 
żywotności.
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Rozwiązania dla 
renowacji biur, 
budynków użyteczności 
publicznej i hal

Systemy ogrzewania i chłodzenia 
sufitowego Zehnder 
Grzejniki dekoracyjne Zehnder 

Ogromny potencjał oszczędności tkwi 
w renowacji budynków użyteczności 
publicznej i użytkowanych 
do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Właśnie tutaj dzięki 
usprawnieniom energetycznym można 
oszczędzać zasoby i tym samym 
środki finansowe. Zehnder oferuje 
również tutaj inteli gentne i skrojone 
na miarę produkty i systemy 
w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia, 
które obok wydajności zwiększają 
również komfort – i to przy dotowaniu 
przez państwo.
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Rozwiązania dla obiektów 
przemysłowych: optymalizacja pod 
względem zużycia energii i kosztów

Ogrzewanie, chłodzenie i filtracja powietrza. W przypadku 
ogrzewania dużych obiektów przemysłowych można zaoszczędzić 
ponad 40% energii – jeżeli zamiast tradycyjnego ogrzewania 
powietrzem zastosowane zostaną systemy ogrzewania i chłodzenia 
sufitowego Zehnder. A to dlatego, że ciepło promieniowania nie 
ogrzewa całego pomieszczenia, lecz występuje tylko tam, gdzie 
jest potrzebne. Wraz z systemami filtracji powietrza Zehnder Clean 
Air Solutions towary, środki produkcji i pracownicy są nieprzerwanie 
chronieni przed kurzem. Wszystkie produkty i systemy nadają się 
również do montażu w istniejących obiektach.
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Rozwiązania dla 
ogrzewania 
i chłodzenia obiektów 
przemysłowych

Systemy ogrzewania i chłodzenia 
sufitowego Zehnder 

Oszczędzają energię i pieniądze. 
Oszczędność energii ponad 40% 
w porównaniu do systemów 
ogrzewania powietrzem.

Im wyżej, tym wydajniej. Możliwość 
zainstalowania przy stropie 
o wysokości do 50 m, bez ogrzewania 
całej kubatury pomieszczenia.

Równomierne, wolne od przeciągów 
rozprowadzanie ciepła. Dzięki 
wykorzystaniu zasady ciepła 
promieniowania.

Brak kosztów konserwacji 
i utrzymania. System niewymagający 
konserwacji.

Brak dodatkowych kosztów energii 
elektrycznej. Eksploatacja odbywa się 
bez wentylatorów.

Wysoki komfort, niskie koszty 
czyszczenia. Bezgłośna i wolna od 
przeciągów praca bez unoszącego się 
kurzu.
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Zehnder Clean Air Solutions

Do 70% niższe koszty czyszczenia. 
W przypadku czyszczenia ręcznego 
dzięki zredukowaniu odkładania się 
warstw pyłu.

Czyste towary, mniej zwrotów. Można 
oferować klientom produkty 
niezawierające kurzu.

Dłuższa trwałość użytkowa. Powietrze 
wolne od kurzu przyczynia się do 
trwałej ochrony maszyn i instalacji.

Zdrowie i sprawność. Do 30% mniej 
przestojów w pracy spowodowanych 
chorobami, zdrowy klimat w miejscu 
pracy.

Możliwość elastycznego zastosowania. 
Wszechstronna paleta produktów 
dla przemysłu, logistyki i handlu 
detalicznego.

Zadowoleni klienci. W czystym 
otoczeniu klienci czują się dobrze.

Rozwiązania dla 
redukcji kurzu 
w miejscu pracy
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Firma Zehnder służy indywidualną 
poradą i pełną opieką

Obsługa klientów – to dla nas coś więcej niż tylko słowa.
Na życzenie doradzamy inwestorom, projektantom, architektom 
i instalatorom, w fazie planowania, jak i podczas budowy aż do 
momentu oddania budynku do użytku. Z krótkimi terminami dostaw, 
łatwo dostępnymi działami serwisowymi, szybkimi procedurami 
i pomocą udzielaną bez zbędnych formalności, Zehnder dba 
o satysfakcję klientów, obsługując w sposób dostosowany 
do potrzeb.
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Silne marki silnej grupy. Zehnder wyznacza standardy  
w rozwiązaniach dla klimatu w pomieszczeniach – wraz 
z silnymi markami krajowymi i międzynarodowymi, 
reprezentującymi innowację, wzornictwo i niezawodność. 

Poza tym Zehnder dba również o jak najlepszą atmosferę:  
jako grupa działająca na arenie międzynarodowej z silnymi 
więzami rodzinnymi postępuje ona zgodnie z zasadami etyki, 
traktuje ludzi i środowisko z szacunkiem i odpowiedzialnością 
i tworzy w ten sposób trwałe wartości.

Marki Zehnder Group

Międzynarodowe marki handlowe Zehnder Group



Sprzedaż
Produkcja/rozwój
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Najlepszy klimat dla świata. Kto sprzedaje swoje 
produkty i rozwiązania systemowe na całym 
świecie, powinien również znać świat – oraz 
rynki, klientów i ich potrzeby. Zehnder posiada 
jednostki produkcyjne i spółki dystrybucyjne 
na całym świecie – i dzięki temu klienci mają 
pewność, że naprawdę jesteśmy „always around 
you”.

Świat

Zehnder international

Europa
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Zehnder Polska Sp. z o.o. 
ul. Kurpiów 14a
52-214 Wrocław, Polska
T +48 71 367 64 24
F +48 71 367 64 25
info@zehnder.pl
www.zehnder.pl

Dane 
kontaktowe 
firmy  
Zehnder






