
FAMILIA PURMO 
PERFECTĂ PENTRU 
FAMILIA TA

în perioada 15 septembrie
- 15 decembrie 2018



Purmo este perfect pentru orice 

interior. Descarcă acum aplicaţia 

gratuită Purmo SmartBox, 

disponibilă pe platformele 

iOS şi Android, alege opţiunea 

“SmartDesign” şi descoperă cum 

va arăta radiatorul Purmo ales pe 

peretele tău, chiar înainte 

de achiziţionarea sa!

DESCARCĂ APLICAŢIA 
PURMO SMARTBOX

Purmo Smartbox prezintă datele tehnice și beneficiile produselor Purmo, 
oferind informaţiile necesare pentru a alege mai ușor radiatorul care ţi se 
potrivește. Aplicaţia include broșuri, filme de prezentare, un calculator al 
necesarului de căldură, precum și harta distribuitorilor locali.

APLICAŢIE
GRATUITĂ 



Faro H

Tinos V

Kos H

Paros V

Faro V
Kos V

PURMO – 15 ANI ÎN ROMÂNIA
Purmo aniversează 15 ani pe piaţa de sisteme de 
încălzire din România, 15 ani de când Purmo oferă 
soluţii de încălzire de calitate superioară, 
optime pentru orice interior. 

SUPEROFERTĂ ANIVERSARĂ 
În perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2018, 
radiatoarele decorative Purmo beneficiază de o 
reducere de 15%. 

15 ANI GARANŢIE
Radiatoarele decorative achiziţionate în perioada 
campaniei beneficiază de garanţia extinsă la 15 ani. 

RAFINAMENT ȘI STIL ÎN ORICE INTERIOR 
Orizontale sau verticale, cu placă frontală netedă sau 
cu inserţii fine, cu marginile drepte sau rotunjite, 
radiatoarele decorative Purmo adaugă un plus de 
valoare estetică oricărui interior, indiferent de stilul 
de amenajare sau întrebuinţare. 

SUPEROFERTĂ

în perioada 15 septembrie
- 15 decembrie 2018



KOS H  
DISTINCŢIE 
CLARĂ

Radiatorul decorativ Kos H cu panou 
frontal neted, cu finisare fină a 
muchiilor laterale uşor curbate şi 
grilă superioară proiectată într-un 
stil unic, este disponibil în diferite 
dimensiuni şi pune în evidenţă stilul 
şi confortul casei tale. 

DESCARCĂ APLICAŢIA PURMO SMARTBOX

4

KOS H
RADIATOARE DECORATIVE  



FARO H  
STIL ATRACTIV
Cu panou frontal neted cu inserţii discrete, cu finisare 
fină a muchiilor şi grilă stilizată, radiatorul decorativ 
orizontal Faro H constituie un punct de atracţie în orice 
interior clasic sau modern. 
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FARO H
RADIATOARE DECORATIVE



KOS V ÎNALT, 
ELEGANT, ATRĂGĂTOR
Radiatoarele Kos V sunt modele verticale cu suprafaţa 
perfect plană, disponibile într-o gamă largă de 
dimensiuni şi culori, inclusiv varianta din oţel 
inoxidabil. Designul modern al radiatorului adaugă o 
notă de austeritate, fiind foarte bine adaptabil pentru 
spaţiile minimaliste.
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KOS V
RADIATOARE DECORATIVE  



FARO V  
CONFORT ÎNDRĂZNEŢ

Ideal atunci când vrei să accentuezi înălţimea unui 
interior, Faro V este soluţia perfectă şi pentru 
interioarele cu suprafaţa peretelui limitată pe 
orizontală. 
Designul deosebit al radiatorul Faro V este accentuat 
de panoul frontal cu inserţii fine verticale şi lateralele 
perforate discret care adaugă graţie şi eleganţă. O 
soluţie îndrăzneaţă şi atractivă de încălzire pentru 
orice interior.

DESCARCĂ APLICAŢIA PURMO SMARTBOX
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FARO V
RADIATOARE DECORATIVE



TINOS V
 MINIMALIST, 

ZVELT, 
FRAPANT

Liniile clar definite ale radiatoarelor Tinos V 
creează o imagine estetică desăvârşită 
datorită unghiurilor drepte. Cu panoul 
frontal şi lateralele părţi comune dintr-un 
singur panou din oţel, Tinos V atrage 
indubitabil privirea, indiferent de încăperea 
pe care o încălzeşte, fără a da impresia unei 
ornamentări încărcate. 
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TINOS V
RADIATOARE DECORATIVE



PAROS V 
ROTUNJIMI SUBTILE

Cu linii moderne, distinse şi rotunjimi subtile, 
radiatorul Paros V aduce un plus de stil oricărui 
interior clasic sau contemporan. 
Radiatorul Paros V afişează evident o eleganţă 
diferită graţie lateralelor rotunjite, fiind părţi 
comune cu panoul frontal confecţionat dintr-un 
singur panou din oţel.

DESCARCĂ APLICAŢIA PURMO SMARTBOX
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PAROS V
RADIATOARE DECORATIVE 



KOS V

ÎNĂLŢIME
1800, 1950, 2100 mm

LUNGIME
300, 450, 600, 750 mm

TIP
21, 22

KOS H

ÎNĂLŢIME
400, 600, 750, 900 mm

LUNGIME
450 - 1950 mm

TIP  
20, 21, 22, 33

TINOS V

ÎNĂLŢIME
1800, 1950, 2100 mm

LUNGIME
325, 475, 625, 775 mm

TIP
11, 21

PAROS V

ÎNĂLŢIME
1800, 1950, 2100 mm  
 
LUNGIME
Tip 11: 380, 530, 680, 
830 mm
Tip 21: 405, 555, 705, 
855 mm

FARO V

ÎNĂLŢIME
1800, 1950, 2100 mm

LUNGIME
300, 450, 600, 750 mm 

TIP 
21, 22

FARO H

ÎNĂLŢIME
400, 600, 750, 900 mm

LUNGIME
450 - 1950 mm

TIP
20, 21, 22, 33

CULORI
Radiatoarele decorative Purmo sunt disponibile în culoare standard Alb RAL 9016. Alte culori din paletarul de culori Purmo sunt disponibile la cerere. 
Radiatoarele Kos V şi Faro V pot fi comandate şi în versiunea din oţel inoxidabil. 
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SPECIFICAŢII
RADIATOARE 



DEFINEŞTE CULOAREA 
CONFORTULUI TERMIC

DĂ CULOARE 
VIEŢII TALE

Radiatoarele Purmo 
sunt disponibile într-o 
gamă largă de culori 
potrivite pentru toate 
cerinţele de design interior.

DOAR 15% ÎN PLUS PENTRU CULOARE
Cu doar 15% în plus poţi avea radiatorul decorativ colorat 
în orice nuanţă disponibilă din paletarul de culori PURMO.

INSPIRAŢIE
ELEGANŢĂ ŞI CULOARE 



Fiecare detaliu a fost luat în considerare în 
crearea acestei broşuri. Nicio parte din acest 
document nu poate fi reprodusă fără acordul 
scris al companiei Rettig ICC. Compania Rettig 
ICC nu îşi asumă responsabilitatea pentru 
inadvertenţele sau consecinţele care rezultă din 
folosirea sau interpretarea eronată a 
informaţiilor conţinute în acest document.

RETTIG SRL
Sediu social și depozit: 
Juc-Herghelie nr.69B, Hala C1, Modul 1, Judeţul Cluj
tel: 0264 406 771; fax: 0264 406 770; o¬ce@rettigicc.ro

Punct de lucru:
București, Str. Brândușelor, nr.3A, corp 1, etaj 1, sector 3 
tel: 021 326 41 08;  fax: 021 326 41 09; purmo@purmo.ro

www.purmo.ro


