ComfortVentilatie
Meer dan een vitaal binnenklimaat
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Prestatiegarantie
voor een vitaal binnenklimaat

U wenst een vitaal binnenklimaat voor
uw bouwproject? Zehnder biedt u de
perfect passende ventilatieoplossing,
voorzien van een prestatiegarantie op
geluid, energie, luchthoeveelheid en
luchtkwaliteit. Deze prestatiegarantie
geven wij u op basis van onze
jarenlang bewezen kennis en ervaring,
hoog serviceniveau en uitgebreid
product- en dienstenaanbod.
Eindresultaat als oogmerk
De nadruk ligt niet langer op het
leveren van producten alleen.
Nee, we zetten ruimer in tot en met
het leveren van garantie op het
eindresultaat; een optimaal vitaal
binnenklimaat. Dat vraagt om een
intensieve samenwerking. Zehnder
bezit over een sterk samenwerkend
vermogen om te leveren waar u om
vraagt, met inbreng van onze kennis
en kunde van eigen producten en de
markt. Hiermee kunt u ook uw klant
een optimaal systeem garanderen.
Intensieve samenwerking
Het borgen van deze prestatiegarantie
start met het nauwgezet luisteren naar
u. Vervolgens ondersteunen wij u met
een gedegen advies. Dit advies omvat
o.a. ventilatieadvies op basis van
luchthoeveelheden, positie van
ventilatieunit(s) en ventielen en (indien
nodig) aanvullende maatregelen. Onze
aandacht en service reiken hierin verder.
We kijken en denken graag mee in elke
fase van het proces; van ontwerp tot en
met de gebruiksfase. Het gaat ons om
het beste eindresultaat; maximaal
comfort voor u als opdrachtgever, maar
zeker ook voor de eindgebruiker. Onze
ventilatieoplossingen en aanvullende
diensten brengen wij zodoende onder
de noemer ComfortVentilatie.
ComfortVentilatie staat voor Zehnder
gelijk aan een ventilatie-oplossing met
prestatiegarantie. Een prestatiegarantie
voor een optimaal vitaal binnenklimaat.

ComfortVentilatie
voor een vitaal binnenklimaat

Hoe beter de gebouwisolatie, hoe
belangrijker goede ventilatie is voor
de kwaliteit van het binnenklimaat.
Elk bouwproject is echter anders. In
ontwerp, gebruikersfunctie en
prestatie-eisen van een gebouw. Een
complete ventilatieoplossing kan dus
nooit standaard zijn. Onze ventilatie
experts bieden met ComfortVentilatie
maatwerk, zodat u en uw klant
verzekerd zijn van een comfortabel
en vitaal binnenklimaat.
ComfortVentilatie is de uitkomst van
een complete ventilatieoplossing,
aangevuld met doordachte diensten
en met prestatiegarantie op geluid,
energie, luchthoeveelheid en
luchtkwaliteit. ComfortVentilatie is
afgestemd op elke situatie en voor
elke stakeholder. Van nieuwbouw tot
renovatie. Van (portiek)flat tot
grondgebonden woningen. Van
bedrijfshal tot publieke ruimte.
Kortom, van woningbouw tot utiliteit.
Voor elke wens en elk budget is
ComfortVentilatie toe te passen.
Welke oplossing u op basis van
ComfortVentilatie ook kiest, samen
met Zehnder wordt de juiste
oplossing gekozen voor uw project.
Accenten op basis van comfort,
energie of budget
Uw voorkeur kan aanleiding geven
tot accenten binnen ComfortVentilatie.
Wellicht eist u een specifieke
energieprestatie, een bepaald
gewenst comfortniveau, of heeft u
een vastgesteld budget voorhanden.
Of verlangt u meerdere combinaties
van mogelijkheden. Wat uw voorkeur
of wens ook is, aan de kwaliteit van
het eindresultaat doen wij geen
concessies.

Snel op weg met de online ComfortVentilatiewijzer
We helpen u alvast op weg. Met de online ComfortVentilatiewijzer,
selecteert u via een helder stappenplan alvast uw ventilatieoplossing
voor uw project.
Dit digitale advies kunt u alvast gebruiken als eerste voorselectie om
met onze adviseurs verder in gesprek te gaan. Een extra digitale dienst
die u in de voorfase tijd bespaart.
U vindt deze wijzer op onze website
www.zehnder.nl

Comfort voor iedereen

ComfortVentilatie is meer dan een
vitaal binnenklimaat. Namelijk ook een
belofte van optimale comfortbeleving
voor elke stakeholder. Dit is niet alleen
het specifieke comfort van de
ventilatieoplossing zelf, maar ook een
belofte op basis van ons service- en
dienstenlevel. Het is het resultaat van
een adviestraject dat we met u
aangaan.
Met ComfortVentilatie leveren wij u
Begeleiding, service en advies

Maatwerk op basis van uw wensen

en benodigde prestaties (comfort,
energie, budget)
Zekerheid van prestatiegarantie

Kwaliteitsproducten

Projectsamenwerking


Voordelen voor u
Prestatiegarantie op het

eindresultaat
Integrale maatwerkoplossing

Intensieve samenwerking

Meer informatie of (oriënterende)
afspraak?
ComfortVentilatie is een initiatief van
Zehnder. Het is het resultaat van een
samenwerkingstraject met u. Wilt u
meer informatie of wilt u een afspraak
met één van onze adviseurs, neemt
u dan gerust contact met ons op.
U kunt natuurlijk alvast de
ComfortVentilatiewijzer op onze
website raadplegen.

Uw ventilatieoplossing

Elk bouwproject is anders. In ontwerp,
gebruiksfunctie en gebruikers. Een
complete ventilatieoplossing kan
dus nooit standaard zijn. Dit
gegeven maakt dat de experts van
Zehnder met u rond de tafel gaan.
Wij bieden u hulp bij het oplossen
van uw ventilatieuitdaging. Samen
met u komen we tot een complete
ventilatieoplossing onder de noemer
ComfortVentilatie. Deze voldoet aan
uw specificaties voor een technisch
optimaal vitaal binnenklimaat,
voorzien van een prestatiegarantie
op geluid, energie, luchtkwaliteit en
luchthoeveelheid. Uiteraard op basis
van nauwgezet naleven van onze
adviezen.
Bewezen productoplossingen
Voor de maatwerkoplossingen
die Zehnder op basis van
ComfortVentilatie samenstelt,
putten wij uit een bewezen arsenaal
van zeer hoogwaardige componenten,
samengesteld tot ventilatieoplossingen.
Deze koppelen wij maximaal
renderend aan elkaar. Met als
uitkomst dé ventilatieoplossing
die optimaal past bij het project,
voorzien van een prestatiegarantie.

Type

Omschrijving

Zehnder WHR

De Zehnder WHR is een ventilatie-unit met
warmteterugwinning. Dit type product is te
verkrijgen in verschillende capaciteitsgroottes,
basis en luxe uitvoering, met en zonder
draadloze bediening. Deze unit is tevens
geschikt voor CO2 aansturing.

Zehnder
ComfoFan S

De Zehnder ComfoFan S is de meest
energiezuinige en stille woonhuisventilator.
De Zehnder ComfoFan S is in meerdere
uitvoeringen te verkrijgen. Zowel met perilex
als randaarde steker, met ingebouwde
radiografische ontvanger of juist zonder. Deze
unit is tevens geschikt voor CO2 aansturing.

Zehnder
ComfoAir XL

De Zehnder ComfoAir XL is een
warmteterugwin-unit ontwikkeld met
energiebesparing als centraal thema. Dat heeft
geresulteerd in een passivhaus certificering.
De Zehnder ComfoAir XL is geschikt
voor toepassing in utiliteit en gestapelde
woningbouw.

Zehnder
MX ZMV

De Zehnder MX ZMV is een energiezuinige
dakventilator met een ongekend scala aan
regelmogelijkheden. Dit product is uitermate
geschikt voor toepassing in gestapelde
woningbouw (collectief) en utiliteit.

Top combinatie

Maak een ventilatiesysteem met
warmteterugwinning compleet met het
gepatenteerde luchtverdeelsysteem
ComfoFresh. Eenvoudige integratie in het
bouwproces en een foutloze installatie. Merk
het verschil in geluid (<30 dB(A)), installatietijd,
energie en inregeling. Een totaaloplossing met
vele voordelen!
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