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Tot mai des, radiatoarele încep să seme-
ne cu operele de artă. Radiatoarele 

grele din fontă devin treptat de domeniul trecu-
tului. Astăzi, producătorii folosesc forme inova-
tive, culori vii şi materiale noi. Atunci când ale-
geţi un radiator, puteţi fi impresionat de model, 
dar să nu uităm că, înainte de toate, un radiator 
trebuie să … încălzească bine. 

Alegerea unui radiator trebuie să fie mai întâi raţio-
nală. Un model interesant al radiatorului poate face 
ca sufrageria noastră să arate mai atractivă, dar desi-
gur nu vom aprecia aceasta dacă într-o iarnă frigu-
roasă am îngheţa pe canapea în faţa televizorului. 

Iată de ce, cel mai important lucru este o bună pro-
iectare a instalaţiei de încălzire şi consultarea unui 
specialist cu privire la posibilele modificări, întru-
cât acesta ne poate sfătui cum să adaptăm proiec-
tul la nevoile individuale.  Proiectele standard nu in-
clud o bogăţie şi varietate de soluţii de încălzire, ci 
se bazează pe radiatoare  albe tip panou amplasa-
te pe pereţii exteriori sub fereastră. În acelaşi timp, 
piaţa ofertă multiple soluţii: radiatoare decorative şi 
de baie, sisteme de încălzire sub pardoseală, con-
vectoare de căldură şi diferite moduri de a combi-
na soluţiile simple.

Puterea experienţei 
Merită să ne asigurăm că o investiţie va garan-
ta calitatea ridicată şi va acoperi toate nevoile, 
în special, proiectarea instalaţiilor de apă, elec-
tricitate şi încălzire la care o eroare poate con-
duce la ani de disconfort. Există nenumărate so-
luţii de încălzire, dar nu sunt neapărat cele mai 
bune acelea care ne atrag privirile în revistele 
de design interior. Iată de ce, este esenţial să 
vă prezentaţi ideile unui specialist care cunoaş-
te toată gama de produse şi poate sugera cele 
mai bune soluţii. 

Luaţi în calcul toate aspectele  
de la bun început 
Toate modificările aduse la proiectul sistemului de 
încălzire trebuie gândite dinainte. Schimbarea mo-
delului, mărimii sau amplasării radiatoarelor nece-
sită pregătire prealabilă şi racorduri importante. Al-
tfel, va trebui să dărâmăm pereţii! Luaţi aminte că 
instalaţia de încălzire sub pardoseală trebuie gân-
dită în etapa de proiectare a construcţiei sau extin-

Atunci când alegeţi un radiator, puteţi fi impresionat de model, dar să nu uităm că, înainte de toate, un radiator  
trebuie să … încălzească bine. 

Alegerea raţională a radiatoarelor 

derii locuinţei. Acest sistem necesită un acoperiş 
durabil şi o anumită grosime a izolaţiei şi straturi-
lor construcţiei. 

Aveţi în vedere că aceasta este o investiţie 
pe termen lung
Când alegem o soluţie de încălzire, trebuie să ne 
imaginăm cum va arăta casa noastră în următorii 
5, 10 sau 15 ani. Cum se va schimba viaţa familiei?  
Sunteţi sigur că ceea ce vi se potriveşte astăzi vă va 
mai mulţumi şi în următorii ani? Radiatorul vertical 
aşezat pe peretele din biroul dumneavoastră nu va 
afecta aşezarea pătuţului bebeluşului atunci când 
biroul va fi transformat în camera copilului? Radia-
torul cu o culoare intensă se va mai potrivi cu noua 
culoare a pereţilor? Aceste întrebări trebuie luate în 
calcul atunci când proiectaţi un sistem de încălzire, 
deoarece este o investiţie ce va dura ani de zile. 

Să nu vă fie frică de modificări, doar 
consultaţi specialistul cu privire la acestea
Să nu vă fie frică să folosiţi soluţii interesante. Pro-
iectul locuinţei dumneavoastră poate fi modificat 
astfel ca interiorul să răspundă nevoilor şi dorinţe-
lor familiei. Dacă visaţi la o sufragerie cu geamuri 
mari ce dau spre grădină, să nu credeţi că nu exis-
tă suficient spaţiu pentru amplasarea radiatoarelor. 
Într-o asemenea încăpere o soluţie bună ar fi  încăl-

zirea sub pardoseală sau radiatoarele joase, ca de 
exemplu, Ramo Compact Ventil D 200 mm aşeza-
te pe suporţi lângă fereastră. Dacă aveţi impresia că 
este prea rece pe hol - alegeţi radiatorul decorativ 
Imia care va adăuga o notă elegantă interiorului şi 
va fi totodată şi un sofisticat cuier. Cu ajutorul spe-
cialiştilor de la Purmo, orice problemă poate fi re-
zolvată cu uşurinţă.

Alegeţi un producător recunoscut 
Companii cum ar fi Purmo vă oferă o gamă largă de 
radiatoare şi soluţii de încălzire. Astfel, în timpul elabo-
rării proiectului,  clientul apelează la un furnizor care îi 
poate oferi toate componentele necesare – radiatoa-
re, termostate, distribuitoare, etc. Graţie acestui aspect, 
toate elementele sistemului de încălzire beneficiază 
de un service comun şi de o garanţie de 10 ani. 

Bazaţi-vă pe experienţa noastră 
Cei 50 de ani de experienţă fac din compania Pur-
mo nu doar un furnizor sau un contractant, ci în pri-
mul rând un expert şi un ghid ce vă oferă informaţii 
legate de oportunităţile oferite de societatea noas-
tră. Instalatorii care lucrează cu noi de mulţi ani cu-
nosc tehnologia noastră şi oferă soluţii optime care 
funcţionează minunat într-o anumită clădire. Aceştia 
sunt capabili să ofere recomandări  mai putin cunos-
cute clienţilor. În acelaşi timp, ei vă pot ajuta să evi-
taţi greşelile,ca cele survenite de o modificare a pro-
iectului pe cont propriu.
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Alegeţi raţional – Specialistul Purmo vă recomandă:

Maria Muntean
Reprezentant Comercial  

BANAT 
Tel.: 0747.04.03.95 

maria.muntean@purmo.ro 

Cristian Dimache
Reprezentant Comercial 

MOLDOVA 
Tel.: 0747.04.03.06 

cristian.dimache@purmo.ro 

Adrian Drăghici
Reprezentant Comercial  

SUD 
Tel.: 0742.21.28.77 

adrian.draghici@purmo.ro 

Ioan Drăgan
Reprezentant Comercial 

TRANSILVANIA 
Tel: 0747.04.03.05 

ioan.dragan@purmo.ro 

Laurenţiu Dumitrescu
Reprezentant Comercial  
Încălzire prin pardoseală

Tel.: 0753.05.01.47
laurentiu.dumitrescu@ 

purmo.ro 


