
În secolul al XVI-lea, fi losoful Francis Bacon afi r-
ma, unanim preluat şi recunoscut de toată 

omenirea - de la el până în zilele noastre - că a deţine 
cunoaştere înseamnă a fi  cu adevărat puternic. 

În secolul al XX-lea, această observaţie profun-
dă, luminată de puterea minţii şi a experienţei, este 
completată de o altă inteligenţă mondială: Bill Gates. 
Acesta afi rmă că “important este nu să ai informaţia, 
ci felul în care o foloseşti”. Acesta este, de fapt, câşti-
gul maxim pe care omenirea îl poate căpăta odată cu 
experienţa. De-a lungul timpului, oamenii îşi adaugă 
noi descoperiri şi informaţii care le facilitează progre-
sul, făcându-le viaţa mai efi cientă şi mai frumoasă, 
mai interesantă şi mai predispusă la noi descoperiri.

Pentru compania Rettig acestea sunt exemple-
le mai mult decât relevante, ele reprezentând chiar 
fi losofi a după care ne ghidăm întreaga activitate şi 
modul în care înţelegem să facem afaceri şi să men-
ţinem relaţiile cu clienţii şi consumatorii fi nali. 

Oricare dintre produsele noastre este rezultan-
ta unei preocupări constante pentru calitate, pentru 
selectarea celor mai efi ciente experienţe ale muncii 
noastre. În mod frecvent facem un bilanţ al lucrurilor 
bune pe care merită să le menţinem în procesul teh-
nologic şi în activitatea noastră, precum şi al detalii-
lor care trebuie îmbunătăţite. Din experienţa noastră, 
obţinem în primul rând avantajul major de a reali-
za produse din ce în ce mai performante, de a creş-

te constant calitatea. În plus, ne face plăcere să îm-
părtăşim şi celorlalţi din cunoaşterea noastră, altfel 
decât punându-le la dispoziţie produsele şi serviciile 
noastre cărora le dedicăm toată grija şi atenţia.

Un exemplu în acest sens este Ghidul Tehnic de 
buzunar, editat special de Rettig pentru a veni în 
sprijinul instalatorilor. Supranumit “biblia instalatoru-
lui” ghidul de buzunar este, de fapt, un manual foar-
te cuprinzător, care prezintă toate produsele comer-
cializate sub marca Purmo. 

Ghidul tehnic de buzunar de la Purmo cuprinde infor-
maţii tehnice şi de montaj pentru radiatoare panou, de-
corative şi de baie, precum şi informaţii despre încălzirea 
prin pardoseală şi convectori cu montaj în pardoseală. 

Deşi în format mic, deliberat ales astfel încât să îşi gă-
sească loc în buzunarul oricărei salopete de instalator, ghi-
dul vă este util prin informaţiile complete pe care vi le pune 
la dispoziţie. Forma efi cientă de care dispune şi care vă per-
mite să îl aveţi mereu la îndemână, mereu la buzunar, con-
fi rmă faptul că am înţeles şi ne-am asumat atât importanţa 
cunoaşterii, cât şi a folosirii ei la momentul potrivit! 

Mic şi cuprinzător, ghidul tehnic de buzunar este 
binevenit oricând aveţi nevoie de detalii precise, 
atunci când doriţi să oferiţi un sfat profesionist sau 
chiar să montaţi un produs comercializat de compa-
nia Rettig, marca Purmo.

Pentru toate modelele şi tipurile de radiatoare 
Purmo veţi găsi descrieri generale, dar şi amănunţite, 

detalii despre dimensiuni, racorduri, materiale, tem-
peratură maximă, presiune de probă, distanţe între 
canale, grosime nominală sau culori disponibile.

Desene explicite şi schiţe de montaj însoţesc 
imaginile promoţionale ale radiatoarelor Purmo, în 
aşa fel încât designul şi tehnica să rămână mână în 
mână, la fel cum pleacă şi din fabricile noastre.

Considerăm că prin acest ghid tehnic de buzunar re-
uşim să le oferim instalatorilor şi distribuitorilor, tuturor 
specialiştilor interesaţi de soluţiile noastre moderne de 
încălzire, o perspectivă amplă asupra ofertei Purmo. 

Cuprinsul ghidului nostru tehnic de buzunar con-
ţine următoarele categorii de produse:

radiatoare-panou: Compact, Ventil Compact, Ven- »
til Compact M, Hygiene, Plan Compact, Plan Ventil 
Compact, Plan Ventil Compact D, Plan Ventil Com-
pact M, Plan Hygiene, Plan Ventil Hygiene, Plano-
ra, Planora Hygiene, Ramo Ventil Compact, Ramo 
Ventil Compact D, Vertical;
radiatoare decorative: Kos H, Faro H, Kos V, Faro V; »
radiatoare de baie: Flores, Florec C, Santorini, San- »
torini A şi C, Kea, Ratea, Anafi , Sardinia, Imia, Mau-
ritius, Java, Muna, Andros M şi CH, Linosa, Ios;
convectori cu montaj în pardoseală: informaţii ge- »
nerale, Aquilo FMK (fără ventilator), Aquilo FMT 
(cu ventilator), Aquilo FPT (cu ventilator, putere 
termică ridicată);
încălzirea prin pardoseală (informaţii generale), El- »
jet, Rolljet – Faltjet, Noppjet, Placă termoizolantă 
cu nuturi Nop, recomandări;
capete termostatice; »
accesorii radiatoare; »
accesorii convectori; »
coefi cienţi de corecţie; »
culori; »
informaţii suplimentare; »
condiţii de garanţie. »
Închipuiţi-vă cât de complet este un ghid de bu-

zunar cu un astfel de cuprins! L-am trecut în revistă 
pentru a vă da adevărata reprezentare a resursei de 
informaţii pe care vi le punem la dispoziţie prin inter-
mediul acestei publicaţii pe care am gândit-o special 
pentru dumneavoastră, instalatorii.

Vă punem la dispoziţie ghidul nostru tehnic, în li-
mita stocului disponibil, după ce veţi avea bunăvoin-
ţa de a completa formularul de cerere cu care îl înso-
ţim şi pe care îl găsiţi atât în această publicaţie, cât şi 
pe site-ul companiei noastre.

Întotdeauna ne place să găsim căi prin care să le 
fi m utili colaboratorilor noştri, adăugând şi în acest fel 
valoare radiatoarelor şi produselor de foarte bună cali-
tate pe care le comercializăm. Din dorinţa de a sprijini 
cât mai efi cient efortul instalatorilor şi al distribuitori-
lor, specialiştii pe care noi îi considerăm cu adevărat 
parteneri, am elaborat ghidul tehnic de buzunar cu in-
formaţii de marketing, dar şi inginereşti despre produ-
sele pe care le recomandăm oricui doreşte să benefi ci-
eze de soluţii moderne şi efi ciente de încălzire. 

Nu mai staţi pe gânduri! Dacă doriţi să vă transmi-
tem GRATIS acest manual al produselor Purmo, vă ru-
găm să completaţi formularul alăturat acestui articol 
şi să ni-l transmiteţi pe fax la numărul 021.326.41.09.

Vizitaţi-ne la www.purmo.ro și www.thewarmsociety.
com. Veţi găsi de fiecare dată noutăţi interesante!

Tünde SÁNDOR
Director General

Rettig SRL
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FORMULAR DE COMANDÃ
prin fax: 021.326.41.09

Da, doresc sã primesc 1 exemplar al
ghidului tehnic de buzunar
ATENÞIE: oferta este valabilã în limita stocului disponibil

Compania

Nume

Funcþia

Adresa

Cod poºtal

E-mail

Oraº

www

Instalator

Mobil Tel/Fax

Distribuitor Arhitect/Proiectant Promoter Altele

Rettig SRL
str. Brânduºelor nr. 66, et. 2
Bucureºti, cod 031257
purmo@purmo.ro


