Zehnder Quaro
Warmte met karakter

Verwarming

Koeling

Ventilatie

Filtering
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Tijdloos, door purisme. Weelderig, barok, retro,
speels ... Veel designtrends raken al snel gedateerd,
terwijl duidelijke, ingehouden vormen zoals de
Bauhaus-stijl altijd modern blijven. Ook in de
toekomst: daarom is de Zehnder Quaro een nieuwe
badkamerradiator die zich in zijn vormgeving consequent
beperkt tot één designidee: de rechte hoek.
Niet alleen het frame van deze design-badkamerradiator
oogt als een doorlopende rechthoek, ook in de
diepte treft men bij de Zehnder Quaro alleen
90°-hoeken aan.
Zelfs de verwarmingsbuizen zijn consequent vierkant zo ontstaat zonder meer een doelgericht en harmonieus
totaalbeeld.
Een fantastisch puur aanzicht verleent deze designradiator een eigen karakter. Dankzij de strakke lijnen
treedt de Zehnder Quaro niet dominant op de voorgrond: hij past perfect in elke moderne badkamer.
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Tijdloze geometrie
Concrete voordelen
Duidelijke geometrische vormen behouden altijd hun aantrekkelijkheid. Met zijn
tot in het laatste detail rechthoekige
vormgeving oogt de Zehnder Quaro als
een tijdloos modern designobject in de
badkamer.

Strakke vormgeving
vierkante buizen in
een vierkant frame.
Eenvoudige reiniging
gegarandeerd.

Zelfs de weggewerkte
wandconsoles zijn
consequent rechthoekig uitgevoerd.
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Warmte in de derde
dimensie
Design in de ruimte: de Zehnder Quaro
vervult in de variant als ruimteafscheiding niet alleen een formele, maar ook
een functionele taak: de warmte kan
optimaal over de ruimte verdeeld
worden en handdoeken en textiel laten
zich nog comfortabeler ophangen om
te drogen of voor te verwarmen.

Veelzijdig op verzoek:
leverbaar in meer
dan 700 kleuren en
oppervlakvarianten,
glanzend of mat, ook
in chroom en RVS.

De grote afstanden tussen de verwarmingsbuizen maken het eenvoudig om handdoeken
en textiel op te hangen.
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Technische gegevens
Zehnder Quaro

50-mm middenaansluiting
met comfortarmatuur en
thermostaat in chroom.

Aansluiting aan beide zijden
met comfortarmatuur en
thermostaat in chroom.

Puur elektrische versie met
fraai aangepast verwarmingspatroon.

Infrarode bediening voor het
elektrische bedrijf met dag- en
weekprogramma en timerfunctie.

Zehnder Quaro centrale verwarming
H
971
1403
1835

L
300
300
300

Model
QA-100-030
QA-140-030
QA-180-030

φs
299
421
543

971
1403
1835

450
450
450

QA-100-045
QA-140-045
QA-180-045

420
590
761

971
1403
1835

600
600
600

QA-100-060
QA-140-060
QA-180-060

533
749
966

Zehnder Quaro zuiver elektrisch

H = Hoogte in mm
L = Lengte in mm
φs = N
 orm-warmtevermogen volgens EN 442,
ΔT 50 K (75/65/20 °C)
E = Elektrisch verwarmingsvermogen in Watt
(gemengd en puur elektrisch bedrijf)

H
1001
1433
1865
1433
1865

L
450
450
450
600
600

Model
QAE-100-045/ID
QAE-140-045/ID
QAE-180-045/ID
QAE-140-060/ID
QAE-180-060/ID

E
300
500
600
600
900
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