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va prinde 
bine un zâmbet în această perioa-
dă în care cu toţii ne confruntăm, 
inevitabil, cu implicaţiile crizei 
economice. Dar, ca în orice situaţie 
difi cilă, există două abordări prin-
cipale: fi e abandonezi, fi e te con-
centrezi să găseşti soluţii. Com-
pania Rettig are soluţii! Deoarece 
crede exclusiv în cea de a doua 
abordare, motiv pentru care a în-
ceput acest an cu o soluţie de în-
călzire inovatoare, care să efi cien-
tizeze încălzirea spaţiului interior: 
combinaţia între radiatoare şi în-
călzirea prin pardoseală reprezintă 
o variantă ideală pentru confortul 
termic al oricărei încăperi. 

Vedeţi?... mai există şi veşti bune! 
şi asta nu e singura. Pentru par-
tenerii noştri, instalatorii, am 
pregătit încă o noutate care o să 
îi motiveze şi o să îi bucure: îi in-
vităm să participe la o tombo-
lă care îi va răsplăti cu o uneal-
tă multifuncţională Leatherman, 
indispensabilă pentru orice spe-
cialist. Iar pentru toţi cei care 
manifestă interes pentru combi-
naţia radiatoare + încălzire prin 
pardoseală şi ne trimit formu-
larul de răspuns, completat, pe 

fax, am mai pregătit o surpriză. Fiind surpriză, e cam 
tot ce putem spune despre ea..., acum.

Referitor la combinaţia de radiatoare + încălzi-
re prin pardoseală îi vom informa pe instalatori şi 
pe toţi specialiştii în instalaţii interesaţi de calitate, 
despre performanţa şi soluţiile moderne de încălzi-
re prin intermediul campaniei pe care o demarăm 
începând cu această primăvară şi care se va derula, 
în toată Europa, pe parcursul primului semestru a 
acestui an. Broşuri şi diverse alte materiale de infor-
mare vor fi  puse la dispoziţia distribuitorilor Purmo 
şi a instalatorilor. Prin intermediul acestor materiale 
specialiştii vor putea afl a în detaliu care sunt avan-
tajele combinării radiatoarelor cu încălzirea prin 
pardoseală şi care sunt, din punct de vedere tehnic, 
caracteristicile şi benefi ciile acestei soluţii.

Pe site-ul companiei noastre, www.purmo.ro veţi 
putea găsi, de asemenea, cele mai recente şi actuali-
zate informaţii referitoare la combinaţia radiatoare + 
încălzire prin pardoseală.

Şi pentru că avem de depăşit vremuri complicate, dar 
şi pentru că toate preocupările companiei Rettig se 
concentrează pe optimizarea soluţiilor pe care le ofe-
ră, venim cu această ofertă menită să trezească inte-
resul oricărui specialist care crede în efi cienţă şi calita-
te. Toţi colaboratorii Purmo România ne apreciază nu 
doar pentru produsele noastre de calitate premium 
şi pentru serviciile noastre prompte şi orien tate că-
tre client, dar şi pentru spiritul pro-activ de care am 
dat dovadă întotdeauna. Pentru noi, încălzirea spaţiu-
lui interior ia în calcul nu doar elementele inginereşti, 

dar şi pe cele care contribuie la confortul şi ambianţa 
locuinţei. Veţi constata şi cu ocazia lansării acestui sis-
tem ultra-modern de încălzire, reprezentat de combi-
naţia radiatoare + încălzire prin pardoseală, că diver-
sitatea şi calitatea de excepţie sunt reperele după care 
ne ghidăm întreaga activitate.

Ca de obicei, echipa noastră vă va acorda tot sprijinul de 
care aveţi nevoie, fi e că sunteţi distribuitor de sisteme de 
instalaţii, instalator, jurnalist sau consumator fi nal. În ma-
gazinele de profi l, în revistele de specialitate, în media, pe 
site-ul nostru, dar mai ales la noi, toţi cei din echipa Rettig 
Purmo România, veţi găsi orice informaţie pe care o do-
riţi referitor la acest subiect, ca de altfel la orice temă lega-
tă de soluţiile de încălzire. Suntem permanent alături de 
partenerii noştri, pe care îi considerăm membri ai echipei  
Purmo România, deoarece urmărim un obiectiv comun, 
acela de a avea, la capătul drumului, doar clienţi mulţu-
miţi. În calitate de foarte buni cunoscători ai produselor 
pe care le comercializăm şi din dorinţa de a sprijini cât mai 
mult activitatea distribuitorilor şi instalatorilor care cred în 
performanţele noastre, le stăm la dispoziţie cu posibilita-
tea de calcul al necesarului de elemente care compun un 
sistem de încălzire alcătuit din combinarea radiatoare-
lor cu încălzirea prin pardoseală, pe baza planurilor casei 
sau a spaţiului respectiv. Aşadar, vă încurajăm să apelaţi la 
echipa noastră şi să ne transmiteţi planurile construcţiilor 
în care doriţi să instalaţi radiatoare şi încălzire prin pardo-
seală. Experienţa noastră de peste 30 de ani în domeniul 
soluţiilor de încălzire vă stă la dispoziţie în orice moment. 
Distanţa dintre noi, oricât de mare ar fi , poate fi  scurtată 
printr-un simplu telefon. Ne puteţi suna oricând aveţi ne-
voie de informaţii sau precizări legate de montajul unei 
astfel de combinaţii a radiatoarelor cu încălzirea prin par-
doseală. Recomandaţi-le clienţilor dumneavoastră aceas-
tă soluţie inovatoare de încălzire, deoarece astfel le veţi 
oferi cea mai efi cientă, economică şi confortabilă opţiune 
pe care o au la dispoziţie pentru un confort termic maxim 
al spaţiului interior.

Vă aşteptăm să accesaţi toate informaţiile pe care vi le 
punem la dispoziţie prin intermediul campaniei noas-
tre, “Combinaţii de încălzire” şi vă stăm la dispoziţie 
pentru orice solicitare sau întrebare suplimentară. 

Cu căldură,
Tünde SÁNDOR

Director General
Rettig SRL

Purmo vă propune o combinaţie perfectă: 
radiatoare + încălzire prin pardoseală = 
soluţii de încălzire efi ciente




