
Zehnder
Fina Bar
Datový list výrobku

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Clean air solutions



Nový purismus: Svým velmi plochým a redukovaným tvarem 
se Zehnder Fina Bar nechá integrovat do všech moderních 
koupelen. Téměř ve všech barvách a povrchových úpravách 
dle přehledu barev Zehnder. Sálavé teplo velké topné 
plochy rychle zajišťuje příjemný komfort. Držák na ručníky 
v přímočarém designu doplňuje řeč tvarů a stále udržuje 
příjemně nahřáté ručníky.

Výhody

■ Nenápadný Design díky minimalistické konstrukci
■ Uzavřený design díky pohyblivým bočním krytům, které se 

přizpůsobí různým vzdálenostem od stěny
■ Snadno se čistí díky hladkému povrchu
■ Pohodlné zavěšení ručníků díky výškově nastavitelným 

chromovaným držákům na ručníky
■ Volitelně se dodává další držák na ručník pro možnost 

pohodlného zavěšení většího počtu ručníků
■ Vhodný pro provoz s tepelným čerpadlem a/nebo 

nízkoteplotní otopnou soustavu
■ Krátká reakční doba umožňuje rychlé vytápění prostor
■ Vysoký tepelný výkon umožňuje vytápění velkých prostor
■ Nový plastový registr zvyšuje tepelný výkon o 30 % a 

hmotnost se snižuje o 25 %

Zvláštní výhody u teplovodního provozu
■ Díky flexibilnímu nastavení polohy přípojek je možná snadná 

instalace vyhovující potřebám stavebníka

Zvláštní výhody u elektrického provozu
■ Intuitivní ovládací jednotka umožňuje snadné ovládání
■ Rozmanité možnosti nastavení: Regulovaná teplota v místnosti 

nebo provoz v úsporném nebo protizámrazovém režimu
■ Snadná a rychlá instalace díky dodávce připravené k zapojení 

do zásuvky
■ Elektrický radiátor zajišťuje nahřáté ručníky a teplé prostory po 

celý rok
■ Energeticky účinné a komfortní vytápění díky inovativní funkci 

„Detekce otevřeného okna“
■ Elektrický radiátor zajišťuje nahřáté a suché ručníky a 

příjemné  klima v interiéru po celý rok
■ Vysoká energetická účinnost díky splnění požadavků 

evropského nařízení na ekodesign
■ Nízká spotřeba elektrické energie 0,5 W v pohotovostním režimu 

pro zvýšení energetické účinnosti
■ Komfortní provoz  dle potřeby díky individuálnímu nastavení 

denního a týdenního programu
■ Zvýšená bezpečnost díky blokaci tlačítek
■ Flexibilní možnosti ovládání: Ovládací jednotka pro montáž na 

stěnu nebo na podstavec
■ Provoz podle potřeby díky funkci časovače
■ Esteticky atraktivní design díky skryté montáži elektrické topné 

tyče

Přehled modelů

ČELNI POHLED ČELNI POHLED ČELNI POHLED ČELNI POHLED POHLED ZE STRANY POHLED SHORA 

Zehnder Fina Bar
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L = stavební délka
LB = délka držáku na ručník
D = vzdálenost od stěny ke středu připojení
WA = vzdálenost od stěny

Rozměry v mm

Přípojka na ústřední teplovodní vytápění

Lakované provedení

Model H

mm

L

mm

LB 

 mm

Tepelný výkon

75/65/20 °C1)

Watt
70/55/24 °C

Watt
55/45/24 °C

Watt
55/45/20 °C

Watt

FIP-130-050 1300 500 522 735 522 312 376

FIP-150-050 1500 500 522 833 594 358 430

FIP-180-050 1800 500 522 962 691 420 503

FIP-130-060 1300 600 622 882 626 374 452

FIP-150-060 1500 600 622 999 712 429 516

FIP-180-060 1800 600 622 1154 828 503 604

FIP-130-070 1300 700 722 1029 731 437 527

FIP-150-070 1500 700 722 1166 832 500 602

Čistě elektrický provoz

Lakované provedení

Model H

mm

L

mm

LB 

 mm

Elektrický výkon

 Watt

FIPE-130-050/GP 1300 500 522 450

FIPE-150-050/GP 1500 500 522 550

FIPE-180-050/GP 1800 500 522 650

FIPE-180-060/GP 1800 600 622 750

FIPE-180-070/GP 1800 700 722 1000

Podrobné informace o výrobku

Self-adjusting side covers adapt to the wall clearance. Držák na ručník lze přizpůsobit výšce úchopu díky snadnému 
nastavení.

Zehnder Fina Bar

H = stavební výška, L = stavebníní délka, LB = délka držáku na ručník
1) Normovaný tepelný výkon měřený dle EN 442
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Flexibilní přípojky Zehnder EasyTube – ideální také pro 
rekonstrukce.

Zehnder Fina Bar
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