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SUPEROFERTĂ
PURMO 

Radiatoarele plane şi decorative Purmo sunt disponibile în diferite dimensiuni 
şi în peste 200 de culori RAL, mate şi metalice. 

CÂŞTIGĂ ACUM CU RADIATOARELE 
PURMO PLANE ŞI DECORATIVE
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O SOLUŢIE PENTRU FIECARE FAMILIE
Radiatoarele plane şi decorative oferă 
un plus de valoare estetică oricărui 
interior. În plus, modelele verticale sunt 
ideale pentru încăperile amenajate 
pe verticală sau cu spaţiul peretelui 
limitat pe orizontală. 

Purmo vine încă o dată în sprijinul instalatorilor care aleg radiatoarele cu faţă plană şi 
decorative. Începând din luna septembrie şi până la sfârşitul anului, Purmo are o ofertă 
excepţională pentru utilizatorii emiţătoarelor de încălzire de la Purmo. Astfel, 
în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2014, radiatoarele plane şi decorative Purmo: Plan, 
Ramo, Kos H & V, Faro H & V, Tinos şi Paros beneficiază de o reducere de 15%. 

Avem convingerea că această campanie va sprijini activitatea instalatorilor prin creşterea 
cererilor de montare a unor astfel de radiatoare apreciate pentru eleganţa deosebită 
conferită oricărui interior.

În plus, arhitecţii, proiectanţii şi instalatorii care descarcă şi utilizează aplicaţia gratuită 
Purmo SmartBox au şansa de a câştiga un premiu special, la fel de util în activitatea lor: 
un I-Pad Mini!

15% 
REDUCERE

LA RADIATOARE 
PLANE şI DECORATIvE

în perioada 1 septembrie 
- 31 decembrie 2014

RAPID, ACCESIBIL, GRATUIT!
Aplicaţia Purmo SmartBox include date tehnice şi beneficii ale produselor 

Purmo, oferind informaţiile necesare pentru a alege mai uşor radiatorul 

care ţi se potriveşte. Mai mult, include broşuri, filme de prezentare, 

un calculator al necesarului de căldură, precum şi harta distribuitorilor 

locali! Ceea ce este cu totul special şi util la această aplicaţie este fapul că 

îţi permite să vizualizezi imaginea şi aspectul radiatorului pe un perete, 

chiar înainte de achiziţionarea sa. Alegerea unui model din gama variată 

de produse Purmo va fi astfel mult mai uşoară. Descarcă acum aplicaţia 

disponibilă pe platformele IOS şi Android, alege opţiunea “SmartDesign”

 şi te vei convinge că Purmo este perfect pentru orice interior.

DESCARCĂ ACUM APLICAŢIA GRATUITĂ PURMO 
SMARTBOX şI CÂşTIGĂ UN I-PAD MINI! *



PLAN & RAMO
NETED şI DISCRET

FĂ CUNOşTINŢĂ 
CU FAMILIA
PLAN & RAMO

Radiatoarele Plan şi Ramo combină eleganţa cu simplitatea prin panoul lor frontal 
 şi sunt ideale pentru orice familie. Aceste radiatoare sunt livrate cu sau fără ventil 
termostatic (în funcţie de  tip) şi suporţi de perete pentru o instalare rapidă şi uşoară, 
totodată cu multiple posibilităţi de racordare în instalaţii. Şi, bineînţeles, toate 
radiatoarele beneficiază de o garanţie de 10 ani. La care se adaugă şi oferta specială din 
perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2014: 15% reducere!

DESCARCĂ APLICAŢIA 
GRATUITĂ 

PURMO SMARTBOX 
ŞI CÂŞTIGĂ 

UN I-PAD MINI*



KOS & FARO
ELEGANT & SUPLU 

Înalt şi elegant sau lung şi suplu, alegerea vă aparţine. Familiile de radiatoare decorative Kos & Faro sunt 
disponibile atât în variante verticale, cât şi orizontale. Ceea ce înseamnă că sunt perfecte pentru living, dormitor, 
hol sau orice altă cameră. Răsfoieşte catalogul nostru de produse şi descoperă aceste game de radiatoare 
elegante cu panoul frontal neted. Radiatoarele sunt disponibile într-o paletă largă de culori. 
De asemenea, nu uita şi de familia de radiatoare Tinos şi Paros, incluse în această promoţie. 

FĂ CUNOşTINŢĂ CU FAMILIA KOS & FARO

DESCARCĂ APLICAŢIA PURMO SMARTBOX

interior Dôme Deco
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TOAMNA ACEASTA AR PUTEA 
FI ANOTIMPUL CEL MAI 
PROFITABIL PENTRU TINE

Fiecare detaliu a fost luat în considerare în crearea acestei broşuri. Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă fără acordul 
scris al companiei Rettig ICC. Compania Rettig ICC nu îşi asumă responsabilitatea pentru inadvertenţele sau consecinţele care rezultă 
din folosirea sau interpretarea eronată a informaţiilor conţinute în acest document.

RETTIG SRL
Consultanţă tehnică şi comercială Purmo
Bucureşti, sector 3, Str. Brânduşelor, nr. 3A, corp 1, etaj 1
Tel: 021.326.41.08, purmo@purmo.ro, www.purmo.ro

Purmo este perfect pentru orice 
interior. Descarcă acum aplicaţia 
gratuită Purmo SmartBox, disponibilă 
pe platformele IOS şi Android, alege 
opţiunea “SmartDesign” şi descoperă 
cum va arăta radiatorul Purmo 
ales pe peretele tău, chiar înainte 
de achiziţionarea sa!

* ofertă valabilă doar pentru arhitecţi, proiectanţi şi instalatori, în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2014
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