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NUMBRITE JÕUD
Oleme oma ala parim seetõttu, et usume tervesse 
mõistusesse ja faktidesse ning keskendume nendele. 
Iga päev 25 000 teraspaneelradiaatori valmistamine 
ning oma klientidele ligi 50 riiki  kättetoimetamine 
nõuab 100protsendilist pühendumist. Meie igale 
radiaatorile antav 10aastane garantii eeldab aga 
100protsendilist kindlust. Kes ütles, et kvaliteeti ei 
saa mõõta? The Warm Society’s on kõik mõõdetav.



101%

The Warm Society

valge
UUS VALGEMAST VALGEM 

Me oleme täiendanud oma paneelradiaatorite värvipaletti 
uue imepuhta ja silmipimestava tooniga – RAL 9016. See 
värv on ideaalne täiendus puhasvalgetele seintele või 
efektne kontrast värvikamasse interjööri. Nii et vali  
valge tee ja naudi valgemast valgema sära!

100 % VALGE



The Warm Society

lekkeid
ME AVALDAME OMA RADIAATORITELE SURVET

Kvaliteet ja töökindlus on The Warm Society nurgakivid.  
Meie tootmisprotsessid on tipptasemel ning testimiskriteeriumid 
tihti rahvusvahelistest nõuetest rangemadki. Iga radiaator läbib 
süstemaatilise survetesti, mis tagab meie klientidele kõige 
veekindlama ja vastupidavama radiaatori, mille puhul  
leketest ei saa juttugi olla.

100 % VEEKINDEL



The Warm Society

energiasäästu
SAMA RAHA EEST ROHKEM

Meie paneelradiaatorid kuuluvad kõige energiasäästlikumate hulka. 
Suured konvektoriplaadid ja veekanalite võrgustiku täpne asetus 
kindlustavad optimaalse vee jaotumise ja soojusülekande. Soojuse 
eraldumiseks kulub märkimisväärselt vähe vett. Tulemuseks on eriti 
madal „termiline mass“, tänu millele reageerib radiaator ruumitem-
peratuuri muutustele või süsteemisisesele soojuse lisamisele 
peaaegu koheselt ning ideaalse sisetemperatuuri säilitamiseks 
kuluv energiahulk pole kunagi vajatust suurem.

100 % REGULEERITAV 



The Warm Society

võimalust LEIA SEE ÕIGE

Kaks maja pole kunagi 100% sarnased. Miks mitte võita  
rohkem seina- ja põrandapinda, valides kõrge ja õhukese 
Vertical-radiaatori? Ja ära unusta ka mitmekesiseid ühendus-
võimalusi! Meie 2500 erineva suuruse ja ühenduse kombi-
natsiooni võimaldavad leida igale ruumile sobiva lahenduse.

100 % VALIKUVABADUS



The Warm Society

poolega jutt
VORMIKAS VÕI SILE

Mis stiili puutub, siis pooldame me nii  
klassikat kui modernset. Sinu koju võivad 
ideaalselt sobida meie klassikalised 
läikivad profiilmudelid. Kui Sa ihkad aga 
kaasaegsemat ilmet ja õhkkonda, miks 
mitte eelistada meie puhtajoonelise sileda 
mudeli moodsat elegantsi! Kindel on see, 
et nii ühe kui teise puhul on viimistlus 
veatu ning säilib sellisena ka aastate 
möödudes

100 % STIILITAJUThe Warm Society
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The Warm Society

üle värvitooni

IGALE OMA

Kummaline küll – kuigi radiaatoritel on meie kodus  
nii tähtis ja ka nähtav koht, pole nende värvile kunagi 
erilist rõhku pandud. Meie valikus on 200 eri tooni, 
mille hulgast igaüks endale kindlasti meelepärase 
leiab. Nüüd võib radiaator teisi sisustuselemente 
rõhutada ja täiendada või esineda täiesti iseseisva 
pilgupüüdjana.

Vali milline värv tahes, meie ala juhtiv 5-astmeline 
värvimisprotsess tagab veatu viimistluse ning 
värvipinna kestvuse. See tähendab, et Su radiaator 
näeb ka 10 aasta pärast sama hea välja kui  
paigalduspäeval.

100 % VIIMISTLUS
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saadetist  
päevas

ÕIGEL AJAL ÕIGES KOHAS

Kvaliteedi mõiste ei lõpe meie jaoks tehase ukse taga. Ka 
meie järeltöötlus ja logistika vastavad kõige rangematele 
rahvusvahelistele standarditele. Meie valmistoodangu 
pakkimine, ladustamine ja transport alluvad rangele 
regulatsioonile ning kontrollile. See tähendab, et iga päev 
pakitakse tehases 25 000 paneelradiaatorit tihedalt 
termokahanevasse kilesse ning lisatakse nurgakaitsed. 
Seejärel asetatakse need alustele ning algab sõit  
klientide juurde ligi 50 riiki üle maailma.

100 % KÄTTESAADAV



1
TINGIMUSTETA KVALITEET

Me soovime pakkuda Sulle parimat. See tähendab võimsaimat võima-
likku soojuse eraldumist, kõige mitmekesisemaid reguleerimisvõimalusi 
ning paindlikuimat disaini. Me ei jäta midagi juhuse hooleks, vaid valime 
oma toorme ja komponendid äärmiselt hoolikalt. Kvaliteetmaterjale 
täiendab läbimõeldud disain, mis põhineb aastatepikkusel uurimistööl. 
Oleme oma paneelradiaatorite kvaliteedis ja vastupidavuses niivõrd 
kindlad, et anname neile 10aastase garantii. Garantii asjus ei tule Sul 
ilmselt meiega kunagi ühendust võtta, kuid meile on tähtis, et Sul  
oleks selleks võimalus.

AASTAT  
MURETUT  
KÜTMIST

The Warm Society100 % HINGERAHU

ME  
ANNAME 
SULLE



Purmo, Rettig Radiaator AS, Liimi 3, 10621 Tallinn, Eesti

Tel. +372 6 706 906, Fax +372 6 706 907, www.thewarmsociety.com

Soojendame  
võimalused üles

www.thewarmsociety.com

Kui soovid meie toodete ja tegemiste 

kohta üksikasjalikumat teavet, tutvu 

Purmo põhjaliku tootekataloogiga. Selle 

võid tellida otse Purmo esindusest või 

alla laadida www.purmo.ee

HEA  
PÕHJUS  
VALIDA  
PURMO

Tootekataloog
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