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skaitļu spēks 
Mēs esam nr. 1 mūsu rūpniecības nozarē, jo mēs 
ticam un koncentrējam uzmanību uz noteiktiem 
racionāliem faktiem. Lai ik dienas piegādātu 25000 
tērauda paneļu radiatoru mums lojālajiem klientiem 
50 valstīs, ir jābūt 100% uzticamiem. Un ir vajadzīga 
100% pašpaļāvība, lai piešķirtu 10 gadu garantiju 
katram no tiem. Lai kurš būtu teicis, ka nevar  
izmērīt kvalitāti, tas ir kļūdījies.  The Warm  
Society it visam ir nozīme.
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The Warm Society

balts
JauNs BaLtuMs, BaLtĀks paR BaLtu 
Mēs esam pievienojuši jaunu un satriecošu elementu 
mūsu tērauda paneļu krāsu paletei. Tīri un absolūti balts. 
Šī krāsa rada ideālu papildinājumu pilnīgi baltām sienām 
vai arī ir žilbinošs kontrasts daudz krāsainākos interjeros. 
Tā, ka tieciet uz baltā ceļa un izbaudiet spožumu, kas ir 
baltāks par baltu. 

100 % SPOŽUMS 



The Warm Society

sūces
Mēs pakļauJaM saVus paNEļu RaDiatORus spiEDiENAM
Kvalitāte un uzticamība ir The Warm Society stūrakmeņi. Mūsu 
ražošanas procesi ir augstākajā tehniskajā līmenī, un testēšanas kritēriji 
bieži pārsniedz starptautiskas prasības. Katrs radiators iziet sistemātisku 
spiediena testu, lai pārliecinātu Jūs, ka šie ir visūdensnecaurlaidīgākie, 
uzticamākie radiatori ar garantiju, ka tie netecēs.

100 % ūdenSnecaUrlaidīgUMS



The Warm Society

mazāk patērētās enerģijas
VaiRĀk NauDas JuMs 
Mūsu tērauda paneļu radiatori tirgū ir starp tiem, kas visvairāk  
taupa enerģiju. Lielas konvektoru plāksnes un precīza ūdens plūsma 
radiatora iekšienē nozīmē optimālu ūdens sadali un siltuma transmisiju. 
Šāda siltuma jauda tiek sasniegta, pateicoties ārkārtīgi mazajam ūdens 
daudzumam. Tas rezultātā dod ļoti mazu termisko masu – kas, vienkārši 
runājot, nozīmē, ka tie var atbildēt gandrīz acumirklī uz istabas gaisa 
temperatūru vai iekšējās siltuma sistēmas uzstādījumiem – tā, ka Jūs 
nekad neizlietojat vairāk enerģijas, kā nepieciešams, lai saglabātu  
ideālu iekštelpu klimatu.

100 % KOnTrOle 
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iespējas atRODiEt LĪDZĪGO
Nav divu māju, kas būtu pilnīgi vienādas. Kāpēc lai vizuāli 
nepalielinātu sienu un grīdu laukumu, izvēloties augstu un 
slaidu Vertical radiatoru? Un neaizmirstiet, ka jums tiek 
piedāvāts plašs savienojumu iespēju klāsts. Ar 2500 dažādiem 
izmēriem un uzstādīšanas kombinācijām mums ir perfekts 
risinājums jebkuram iespējamam telpas tipam. 

100 % iZVĒle
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pušu Stāsts
pROFiLēta Vai GLuDa pRiEkŠpusE
Kad viss nonāk līdz stilam, mēs 
ejam abus ceļus. Mūsu profilēto 
radiatoru klasiskais dizains var būt 
tieši laikā Jūsu mājām. Bet ja Jūs 
vēlaties mūsdienīgāku interjera 
izskatu un sajūtas, kāpēc lai Jūs 
neizvēlētos radiatorus, kuriem ir 
gluda, moderni eleganta virsma? 
Lai ko Jūs izvēlētos, rezultāts ir 
nevainojams un tāds paliks vēl 
daudzus gadus.

100 % STILS The Warm Society
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vairāk  
kā 

krāsu 

iEpaZĪstiEt sEVi NO OtRas pusEs
Tā ir dīvaina doma , bet krāsu saskaņošana nav 
nekas tāds, ko cilvēki tradicionāli būtu saistījuši ar 
radiatoriem – lai gan tie spēlē tik ievērojamu un 
acīmredzamu lomu Jūsu mājās. Mēs gribētu darīt 
jums zināmu, ka mūsu krāsu paletē ir vairāk kā 
200 krāsu, no kurām izvēlēties!

Lai kādu nokrāsu Jūs izvēlētos, mūsu rūpniecības 
nozares vadošais 5 punktu krāsošanas process 
nodrošina Jums visnevainojamāko rezultātu un 
ilgnoturīgāko krāsu. Tas nozīmē, ka Jūsu radiators 
pēc 10 gadiem izskatīsies tikpat labi, kā savā 
uzstādīšanas dienā.

100 % PilnīBa 
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piegādātu  
radiatoru ik dienas

ĪstaJĀ LaikĀ. ĪstaJĀ ViEtĀ.
Kvalitāte nav apsēstība tikai mūsu rūpnīcas sienās. Pēc 
ražošanas arī loģistikas procesi tiek pakļauti jaunākajiem 
un bargākajiem starptautiskajiem standartiem. Mūsu gala 
produktu iepakošana, uzglabāšana un transportēšana tiek 
stingri regulēta un kontrolēta. Tas nozīmē, ka 25 000 
tērauda paneļu radiatori, ko saražojam ik dienas, tiek 
kārtīgi iepakoti plēvē, radiatoru stūri tiek īpaši aizsargāti, 
radiatori tiek transportēti paletēs, lai nodrošinātu 
maksimālu aizsardzību, jo tie tiek piegādāti  
pasūtītājiem gandrīz 50 pasaules valstīs. 

100 % PieeJaMīBa 



1
NEapŠauBĀMu kVaLitĀti
Mēs gribam piedāvāt Jums vislabāko. Tas nozīmē – vislabāko  
paneļu radiatoru siltumatdeves jomā, kā arī funkcionalitātes un 
dizaina jomā. Mēs neko neatstājam nejaušībai, lai sasniegtu šo 
mērķi. Neapstrādāti materiāli un radiatoru sastāvdaļas tiek uzmanīgi 
atlasīti un atkārtoti pārbaudīti. Materiālu kvalitāte tiek pieskaņota 
uzmanīgi veidotiem dizainiem, kas ir ilgu gadu pētījumu un pieredzes 
rezultāts. Mēs esam tik pārliecināti par mūsu tērauda paneļu 
radiatoru kvalitāti un izturīgumu, ka mēs piešķiram tiem 10 gadu 
garantiju. Jums varbūt nekad nevajadzēs to izmantot, bet mums  
ir svarīgi, ka Jums tā ir. 

gadus 
bezrūpīga  
siltuma

The Warm Society100 % dVĒSeleS Miera

 mēs 
dodam 
jums vēl 



Purmo, SIA Rettig Radiators, Maskavas 418 b, LV - 1063, Rīga Latvija

Tel. +371 7 808 110, +371 7 847 416, Fax + 371 7 808 111, www.thewarmsociety.com

ir laiks uzsildīt  
izvēles iespējas

www.thewarmsociety.com

Ja Jūs vēlaties detalizētāku informāciju 
par mūsu piedāvāto produkciju, skatie-
ties mūsu visaptverošo Purmo preču  
katalogu. Lai saņemtu  savu kabatas 
formāta grāmatu vai Preču katalogu,  
sazinieties ar savu vietējo Purmo 
pārstāvniecību vai arī lejupielādējiet 
www.purmo.lv

iemeslu, 
lai jūs 
izvēlētos 
purmo

Preču katalogu
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