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Tehnica InstalaţiilorEveniment

Eleganţă și stil la preţuri excepţionale
Radiatoarele verticale Purmo adaugă un plus de valoare și frumuseţe oricărui interior. Fie că redecorezi complet interiorul sau doar cauţi soluţii 
adecvate pentru a completa și evidenţia stilul existent, radiatoarele verticale de la Purmo te vor ajuta să obţii confortul dorit. În plus, în perioada 
1 august – 30 noiembrie 2013, Purmo îţi oferă șansa de a alege oricare dintre radiatoarele verticale Purmo la preţuri imbatabile. Doar în această 
perioadă poţi achiziţiona radiatoarele Kos V, Faro V, Tinos, Paros și Vertical benefi ciind de oferta specială de 10% reducere. Mai multe detalii 
despre radiatoarele verticale Purmo, precum și lista distribuitorilor Purmo, pot fi  obţinute vizitând website-ul www.purmo.ro sau contactând 
specialiștii Purmo la 021.326.41.08 sau purmo@purmo.ro.

În prima parte a anului trecut, Rettig ICC a anunţat 
extinderea afacerii și a portofoliului de servicii și 
produse, odată cu preluarea companiei Hewing GmbH 
Germania, unul dintre cei mai importanţi producători 
de conducte multistrat folosite în sistemele sanitare 
și de încălzire. Anul acesta, Rettig a lansat PexPenta, 
o nouă conductă performantă pentru sistemele 
de încălzire prin pardoseală, conductă produsă în 
fabrica Hewing. În acest context, invitaţia adresată 
partenerilor Rettig în România de a face o scurtă 
vizită în această fabrică modernă, recunoscută la nivel 
internaţional și pentru laboratorul propriu de cercetare 
și centrul de testare a conductelor multistrat, a fost 
primită cu mult entuziasm.

Laborator propriu de cercetare şi centru de 
testare

În perioada 11 – 13 iunie, Rettig SRL a organizat 
o excursie la fabrica Hewing, Germania, la care au 
fost invitaţi să participe reprezentanţii partenerilor 
Purmo din România. Astfel, în perioada 11 – 13 
iunie, aceştia au avut ocazia să vadă liniile de 
producţie ale fabricii Hewing, precum şi laboratorul 
de cercetare şi centrul de testare a conductelor 
multistrat. De altfel, fabrica Hewing este una dintre 
puţinele fabrici cu echipamente proprii de verifi care. 
Deţinând certifi cat de verifi care la toate standardele 
industriale (inclusiv DIN EN ISO9080 şi DIN 16892) 
pentru cerinţele specifi ce ale celor mai multe ţări 
din lume, laboratorul fabricii Hewing testează chiar 
şi produsele competitorilor. 

După câteva ore petrecute în fabrica Hewing, 
partenerii Purmo s-au convins încă o dată de 
rezistenţa şi siguranţa garantate de noua conductă 
PexPenta în sistemele de încălzire prin pardoseală. 
PexPenta este singura conductă cu barieră de 
oxigen afl ată la mijloc, protejată complet de două 
straturi de polietilenă reticulată, şi este testată 
continuu pe tot parcursul procesului de producţie. 

Partenerii invitaţi să urmărească procesul de 
producţie a conductei PexPenta au putut observa 
rigurozitatea cu care sunt realizate testele de calitate 
şi rezistenţă, în conformitate cu standardele înalte 
specifi ce Purmo. Astfel, după extrudare, conducta 
este supusă unui test cu ultrasunete care măsoară 
grosimea peretelui, precum şi a unei verifi cări 
continue în opt puncte a circumferinţei. În acelaşi 
timp, o rază laser monitorizează constant diametrul 
conductei PexPenta. Înainte de reticulare, conducta 
este verifi cată din perspectiva permeabilităţii şi, 
în fi nal, conducta complet verifi cată este supusă 
procesului de reticulare prin bombardare cu 

fascicul de electroni pentru a maximiza puterea 
fi zică şi performanţa conductei, păstrând totodată 
fl exibilitatea şi abilitatea acesteia de a rezista la 
presiunile şi temperaturile din sistemele de încălzire 
prin pardoseală. 

Dusseldorf - un oraş plin de farmec
Excursia la fabrica Hewing a inclus şi o oprire 

în vechiul oraş Munster, recunoscut în istorie ca 
fi ind locul unde a fost semnat Tratatul de pace de 
la Westfalia. Munster este astăzi capitala germană 
a bicicletelor, cei circa 300.000 de locuitori având, 
împreună, în jur de 1 milion de biciclete. Important 
campus universitar, 1 din 6 locuitori fi ind student, 
Munster pare un oraş foarte vechi, dar clădirile sale 
sunt toate construite în ultimii 50 – 60 ani, toate 
păstrând însă modelele vechilor case, distruse în cel 
de-al Doilea Război Mondial.

De asemenea, partenerii Purmo au avut ocazia de 
a petrece o după-amiază în Dusseldorf, unul dintre 
cele mai frumoase oraşe ale Germaniei. Dusseldorf 
este capitala landului german numit Renania de 
Nord – Westfalia şi se afl ă la confl uenţa râurilor 
Dussel şi Rhin. Oraşul este cumva împărţit în două: 
partea modernă, cu clădiri noi din sticlă şi metal, 
şi partea veche cu străduţe înguste, biserici vechi, 

baruri şi restaurante, cele două părţi fi ind conectate 
de cinci poduri foarte impresionante. Printre cele 
mai importante obiective turistice din Dusseldorf se 
numără Bazilica Sfântul Lambertus, Castelul Jagarhof 
sau Conacul Benrath. Dusseldorf este renumit şi 
pentru varietatea de puburi, zona numită „Alstadt” 
sau Centrul vechi al oraşului fi ind cunoscută şi drept 
„cel mai mare bar din lume”, pentru cele peste 50 
de cluburi şi discoteci din această parte a oraşului. 

O mare parte a oraşului Dusseldorf a fost distrusă 
în cel de-Al Doilea Război Mondial, motiv pentru care 
foarte puţine clădiri vechi au rămas în picioare. Cu 
toate acestea, cei interesaţi de arhitectură modernă 
au multe de văzut aici. De asemenea, după Berlin, 
oraşul Dusseldorf, este considerat oraşul cu cele mai 
multe lămpi care funcţionează pe bază de gaz. 

Pentru mai multe informaţii despre produsele 
PURMO şi pentru consultarea materialelor 

informative şi cataloagelor tehnice PURMO, 
vizitaţi www.purmo.ro sau contactaţi specialiştii 

PURMO în România la 021. 326.41.08 sau 
purmo@purmo.ro.

Partenerii Purmo au vizitat 
fabrica Hewing, Germania
*În fabrica Hewing se produce PexPenta, singura conductă cu garanţie 30 de ani




