
Komfortos lakóhelyiség-szellőztetés:  
Mindig friss levegő a Zehnder kiterjesztett garanciájával

Mindig a legjobb klíma a

Formatervezett radiátorok Komfort szellőzés Mennyezeti sugárzó fűtő és hűtő rendszerek Clean air solutions
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5 év
garancia



Ön friss levegőt szeretne.
Lehetőleg garantáltan.

Építtetőként sok fontos döntést kell meghoznia.

A friss levegő kérdésében is: A komfortos 
lakóhelyiség-szellőztetés nem csupán 
egészséges és energiahatékony megoldás, 
hanem az optimális légcserét is biztosítja.

Ön olyan rendszert szeretne, amely kitűnően 
működik és hosszú élettartamú. És olyan 
gyártót, amelynek esetében biztos lehet 
abban, hogy a tervezéstől a szerelésen át 
egészen a karbantartásig minden tökéletesen 
alakul majd.
Az optimális megoldás egy olyan komplett 
rendszer lenne, amely annyira jó, hogy 
hosszabb garanciát is kap mellé. Ezt  
a rendszert pedig a Zehnder szállítja, 
mégpedig 5 év garanciával – bármiféle  
felár nélkül!

5 év
garancia
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Lakóhelyiség-szellőztetés  
5 év garanciával.
 

Aki a minőséget választja, elnyeri jutalmát: A Zehnder felár nélkül 5 év garanciát 
nyújt komfortos lakóhelyiség-szellőztetésre szolgáló komplett rendszereihez.  
Így Ön kimagasló minőségű, egymással tökéletesen összehangolt termékeket 
vásárol, amelyek optimális működésük révén biztosítanak csúcsteljesítményt – 
és mindezt éveken keresztül. És ha várakozásainkkal ellentétben egyszer 
mégis javításra lenne szükség, akkor is biztos lehet abban, hogy az a lehető 
leggyorsabban, költségmentesen végrehajtásra kerül. Válassza a minőséget –  
és élvezze a friss levegő és a lehető legjobb helyiségklíma előnyeit, teljes 
biztonsággal.

Beszéljen a forgalmazó partnerek valamelyikével a Zehnder rendszerekről.  
Ő szívesen segít Önnek az 5 év garancia igénylésében. Pozitív elbírálás  
esetén a Zehnder magyarországi képviselete visszajelzi Önnek a kiterjesztett  
jótállás meglétét.

5 ÉV GARANCIA
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5 ÉV GARANCIA

Öt lépésben az Ön  
5 év garanciájáig:

A megfelelő tervezés
A megfelelő szakember általi tanácsadást követően a Zehnder rendszere 
szakszerűen, a DIN 1946-6 szabványnak megfelelő módon megtervezésre 
és méretezésre kerül.

A megfelelő rendszerkomponensek
5 év garancia csak kizárólag Zehnder-komponensekből álló 
rendszerek esetében érvényes.* 

A megfelelő összeszerelés
A komfortos lakóhelyiség-szellőztetésre szolgáló Zehnder rendszer 
a Zehnder összeszerelési és kezelési útmutatóknak és a DIN 1946-6 
szabványnak megfelelően kerül összeszerelésre.

A megfelelő üzembe helyezés
Az üzembehelyezést egy erre feljogosított szakember végzi és erről 
jegyzőkönyvet is készít.

A megfelelő karbantartás
A rendszeres szűrőcsere és a rendszer karbantartása a Zehnder 
szervizfüzetben találhatók szerint történik, a karbantartás időpontját 
ugyanebbe a füzetbe kell bejegyezni.

*  800 m3/h-nál kisebb központi szellőztetők készülékek, légcsatornarendszerek, geotermikus hőcserélők és  
eredeti szűrők a Zehnder Comfosystems árjegyzékből.  
Részletes feltételek a honlapon:

  http://comfosystems.hu/garancia/5-ev-garancia-feltetelek
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       AZ ELŐNYÖKRŐL RÉSZLETESEBBEN 

Egészség
■  Optimális frisslevegő bevezetés huzatérzet  

és zavaró zajok nélkül
■ Csökken a CO2-tartalom
 ■  Allergiások is használhatják, kevesebb légúti 

megbetegedés. 
 ■  A finomszűrő megakadályozza a külső káros 

anyagok behatolását a helyiségbe és az elvezetés 
eltávolítja a belső terek káros anyagait

■  Segít elkerülni a penészesedést
■  Megakadályozza a rovarok kívülről való bejutását, 

mivel nem kell kinyitni az ablakokat 

Energiatakarékosság
■  Akár 50%-os energiamegtakarítás
■  Akár 95%-os hővisszanyerés a kivezetett levegőből
■  Alacsonyabb teljesítményfelvétel a hatékony 

egyenáramú ventilátorokkal 

Kényelem
■  A lakás folyamatos ellátása friss, tiszta levegővel
■   A nedves levegő, konyhai szagok, dohányfüst és 

illékony szerves vegyületek folyamatos cseréje friss 
levegőre

■  Opcióként télen és nyáron előfűtött/-hűtött levegő
■  Intuitív kezelés
■  Nincs szükség az ablakon át történő napi 

szellőztetésre
■   Védelem a külső zajok ellen és fokozott 

betörésvédelem

Értékmegőrzés
■  Védelem a penészképződés ellen
■  Az épület védelme a szellőzés miatti párásodás ellen
 ■  A komfortos szellőztető rendszerek már napjainkban 

megfelelnek a legszigorúbb építési szabványoknak 
 
Megjelenés
■  A formatervezett takarórácsok diszkréten elrejtik  

a be- és kivezetett levegő nyílásait
■  Minden lakberendezési stílushoz illik
■  Különböző fali, mennyezeti és padlókivezetések
■  A falon, a tetőn vagy a padló alatt elhelyezett 

szellőzőcsövek légcsatornák nem láthatók

Lakótér szellőzés hővisszanyeréssel 
Egy biztonságos megoldás számos előnnyel.

A Zehnder hővisszanyerős szellőztető rendszerei egészséges levegőt biztosítanak  
Önnek, az energiával való takarékoskodás mellett.

ELŐNYÖK



5 év garancia

Az 5 év garancia csak a Zehnder által jóváhagyott, 
Magyarországon működő rendszerek esetében érvényes,  
az 2019.07.01-től telepített rendszerre vonatkozóan.  
A garanciafeltételek teljes szövege itt található:  
http://comfosystems.hu/garancia/5-ev-garancia-feltetelek



Zehnder Group Deutschland GmbH. Magyarországi Kereskedelmi Képviselet
T1: +36 30 268 7010 T2: +36 30 574 8485 E: istvan.toth@zehndergroup.com W: www.comfosystems.hu

Friss levegő nagy biztonsággal - 
ilyen egyszerű: 
http://comfosystems.hu/ 
garancia/5-ev-garancia-feltetelek
Szűrőcsere egyszerűen. 
Szellőztetőrendszerének karbantartásához egészen egyszerűen 
megrendelheti az eredeti pótszűrőket a forgalmazó partnerektől.
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