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1. TURVALLINEN

Purmo sähkölämmittimet ovat suljetun rakenteensa 

ansiosta lapsi- ja paloturvallisia. Lämmittimien ja pyyhe-

kuivainten pintalämpötila on alhainen. Jos lämmitin peittyy, 

ylilämpö suoja katkaisee virran automaattisesti. Purmo läm-

pötuotteilla on CE-merkin lisäksi tunnetut tuoteturvallisuus-

hyväksynnät kuten ja ISO 9001 ja 14001 laatusertifikaatit.
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2. HUOLETON

Purmo sähkölämmitin on asennuksen jälkeen täysin huolto-

vapaa. Termostaatin säädön jälkeen lämmitin pitää huoneen 

halutun lämpöisenä ulkoilman lämpötilan vaihteluista huolimatta 

0,2̊ C asteen tarkkuudella. Kaikki lämpö on kotona mukavasti ja 

tasaisesti!
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3. HYVÄ SISÄILMA

Sisäilman laatu vaikuttaa osaltaan terveyteen ja hyvinvointiin. 

Purmo lämmittimet lämmittävät ilman tasaisen miellyttäväksi 

ja vähentävät lämpötilanvaihteluja. Pesu- ja kylpyhuoneessa 

pyyhekuivain kuivattaa pyyhkeen lisäksi kosteuden ja pitää 

huonetilan raikkaana. Purmo lämmittimien suljettu rakenne 

on ratkaisu myös allergikoille, joille hyvä sisäilma on erityisen 

arvokasta.
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4. ENERGIATEHOKAS

Purmo on taloudellinen. Lämmitin kuluttaa energiaa vain 

todellisen lämmöntarpeen mukaan. Lämmittimien tarkka 

elektroninen termostaatti huomioi 0,2˚C asteen tarkkuudella 

esimerkiksi auringon ja takan lämmön ja siten pienentää ener-

giankulutusta ja sähkölaskua. Pintalämpötila ja lämmitysteho on 

valittavissa kolme-portaisesti ja lämpötilanalennus voidaan valita 

huonekohtaisesti. Tuuletustoiminto estää turhan lämmittämisen 

tuuletuksen aikana. Yali lämmittimissä on etu- ja takaelementin 

lämpötilan erillisäätö. Kaikki nämä tuovat jopa 20 prosentin 

energiansäästön verrattuna lämmittimiin joissa mekaaninen 

termostaatti.



| 6

5. EDULLINEN HANKINTA

Sähkölämmitysjärjestelmän perushankinta- ja huolto-

kustannukset ovat pienet verrattuna esim. pelletti-, öljy-  

 ja maalämpöjärjestelmiin. Toimintavarma, huoltovapaa ja 

huoleton Purmo lämmitys on edullinen pitkäikäinen hankin-

ta. Sähkölämmitys on kokonais edullinen hankinta uusissa  

matala- ja passiivienergia taloissa. Vanhassa peruskorjatussa 

kiinteistössä järkevä valinta on uudistaa sähkölämmitys 

yhdessä ilmalämpöpumpun ja varaavan tulisijan kanssa. 
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6. TASAINEN JA  
MIELLYTTÄVÄ LÄMPÖ
Kasviöljyyn varautuva lämpö pitää huoneen tasaisen 

lämpimänä ja vedottomana sekä jopa lattian mukavan 

lämpöisenä. Kun huoneeseen tulee lisälämpöä esim.  

auringosta tai takasta, tarkka termostaatti huomioi  

tämän. Lisäksi Purmo lämmittimien pintalämpötila on  

valittavissa 3-portaisesti. Lämpö on pehmeä ja  

miellyttävän alhainen.
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7. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Purmo on puhdas valinta. Kaikki Purmo lämmittimet on 

täytetty kasviöljyllä, luonnon omalla tuotteella. Kasviöljy on 

valmistettu erikoisesti Purmo lämmittimille. Purmo tekee 

jatkuvaa työtä vähentääkseen ympäristön kuormitusta –  

aina tuotekehityksestä jälkimarkkinointiin. Purmo on 

sähkötuotteiden kierrätysjärjestelmä Elkerin jäsen joten 

kaikki metalli- ja muoviosat voidaan kierrättää. Purmolla on 

ympäristöserti fikaatti ISO 14001.
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8. LAADUKAS

Purmo lämpötuotteet ovat tunnetusti luotettavia ja pitkäikäisiä. 

Lämmitin kestää käytössä rakenteensa ansiosta pitkään –  

pidempään kuin lämpötuotteet yleensä. Kaikille lämmittimille 

Purmo myöntää 10 vuoden takuun ja 2 vuoden takuun elektro-

nisille osille. Purmo kuuluu kotimaiseen Rettig konserniin.



| 10

9. MONIPUOLINEN

Purmon laajaan valikoimaan kuuluvat kiinteät ja siirrettävät 

lämmittimet, pyyhekuivaimet sekä valumassasta valmistetut 

Milo lämmittimet. Purmo lämmittimistä löytyy useita eri 

malleja, kokoja ja värivaihtoehtoja jokaiseen kotiin. 

Uutuutena  on lämmittimien langaton ohjaus kotona Tempco 

Touch Touch E3 kosketusnäytöllisen ohjaimen  avulla kuin 

myös internetin avulla etä-ohjaus WiFi verkon kautta.
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10. SUOSITTU

Uusien matala- ja passiivienergiatalojen järkevä lämmitysmuoto 

on sähkölämmitys edullisten hankinta kustannusten vuoksi. 

Käyttökustannukset on vähäisen energiatarpeen vuoksi myös 

alhaiset. Sama koskee peruskorjattuja ja energia remontoituja 

kiinteistöjä. Tämän vuoksi Purmo sähkölämmitys on nyt ja 

tulevaisuudessa suosittu lämmitysmuoto. 90-vuotias Rettig 

Sweden AB Ruotsissa on markkinajohtaja öljytäytteisissä 

lämmittimissä.



Katso
 jälleenmyyjät ja

 lisä
tiedot  

osoitte
essa

 www.purm
o.fi

1. Turvallinen

2. Huoleton

3. Hyvä sisäilma

4. Energiatehokas 

5. Edullinen hankinta

6. Tasainen ja miellyttävä  
lämpö

7. Ympäristöystävällinen

8. Laadukas

9. Monipuolinen

10. Suosittu

10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA  
PURMO SÄHKÖLÄMMITYS

PURMO
info@purmo.fi
www.purmo.fi

Skannaa tämä QR-koodi 
älypuhelimellasi ja löydä 
jälleenmyyjäsi.


