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RETTIG HEATING, Комерційний офіс, 02-781 Варшава, вул. Ртм. Пілецкєго, 91

Тел.: +48 22 643 25 20, Факс: +48 22 643 99 95

E-mail: rettigw@rettigheating.com.pl, www.purmo.com
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МИ!

Надійшов час ознайомитися з вичерпною інформацією 
про системи обігрівання. Радіатори – це не лише тепло. 
Тому ми хочемо розповісти світу про майже безмежні 
можливості вибору дизайну, кольорів і функціональності. 
Ми створили нову європейську стратегію THE WARM 
SOCIETY для наших клієнтів і партнерів, і хочемо  
розповісти вам більш детально про системи обігрівання  
та змінити ваш погляд на них.

У цій брошурі ви знайдете опис виробів різноманітних 
типів, форм, розмірів та кольорів, виготовлених з турботою 
про вас. У кожній моделі поєднуються висока якість  
дизайну і виготовлення, функціональність і стиль в  
усьому – для вас і вашого дому. Ознайомтесь з нашою 
пропозицією – і вона може вас приємно вразити.



Виберіть оптимальний тип обігрівання 
для вашого житла із широкого 
асортименту панельних радіаторів 
Purmo. Великі чи малі, усі вони 
вирізняються власним стилем і 
якісним виконанням.

Зосередьтесь. Виберіть колір, який відповідає 
вашому смаку. Усі кольори чудов  й не 
змінюються з часом, який би ви не вибрали.

РадіатоРи для  
ванної кімнати
032-045

Завжди приємно, вийшовши з ванни чи душу, взяти з сушилки теплий  
м’який рушник. Приємність, що завжди під рукою. Така сушилка служить 
оздобою ванної кімнати.

Комфорт. Тепло. Жодних інсталяцій на поверхні – це системи 
підлогового обігрівання Purmo. У нас є все, що вам потрібно – для 
будь-якого типу підлоги.

Стильний дизайн перетворює простий радіатор  
на функціональний архітектурний об’єкт. Усі вони 
вирізняються своїм неповторним стилем.

Звичайно, дизайн дуже важливий для 
Purmo. Але функціональність і краса наших 
нагрівальних приладів завжди йдуть поруч. 
Переконайтесь у цьому.

Усі моделі на одному розвороті. Виберіть 
найкращу для свого дому. Обережно: 
вам можуть сподобатись усі!

Панельні 
РадіатоРи
006-015

КОльОРи
016-017

декоРативні 
РадіатоРи 
022-031

Підлогове 
обігРівання
046-049

ЗРОбіТь  
СВій ВибіР
050-051

ДеяКі ТехНічНі 
хАРАКТеРиСТиКи
018-021
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COMPACT – класичний панель-
ний радіатор, виконаний за 
найвищими стандартами якості 
й ефективності. хоча усі з’єднання 
на виду, як у традиційних 
радіаторів, – привабливі верхня й 
бокові поверхні моделі надають 
їй приємного стриманого вигляду. 
Широка гама пропонованих типів 
і розмірів дає змогу вибрати 
найоптимальніший для інтер’єру.

COMPACT
Справжня класика. Справді класні.
Панельні радіатори

Висота
300, 450, 500,  
600, 900 мм

доВжина
400 - 3000 мм

тиП 
C11, C21s, C22, C23

Колір
RAL 9016 білий.  
інші RAL кольори  
– на замовлення.

008 009

ЗастосуВання

Коридор

Кухня l l l l l

l l l l l

Спальня l l l l l

Ванна кімната l

Вітальня l l l l l



VenTiL COMPACT & VeRTiCAL
Це ваш шанс
Панельні радіатори

010 011

Висота
1500, 1800, 1950,  
2100, 2300 мм

доВжина
450, 600, 750 мм

тиП 
VR10C, VR20C,  
VR21C, VR22C

Колір
RAL 9010 білий. інші RAL 
кольори – на замовлення.

Серія “Компакт” складається з декількох версій, що дає можливість підібрати найбільш відповідний радіатор для вашої кімнати. Mодель Ventil  
є варіантом класичної моделі Compact. Профільована передня поверхня радіатора приховує патрубки і регулятор, створюючи чисту, 
незагромаджену поверхню.

Модель Vertical просто розвернута вертикально, щоб залишити вам якнайбільше вільного простору на стіні.

Висота
300, 450, 500, 600, 900 мм 

доВжина
400 - 3000 мм

тиП 
CV11, CV21s, CV22, CV33,

Колір
RAL 9016 білий. нші RAL 
кольори – на замовлення.

ЗастосуВання

Коридор Вітальня

Ванна кімната lКухня l l l l l

l l l l l l l l l l

Спальня l l l l l



PLAn COMPACT / VenTiL / M & PLAnORA
Гладка передня поверхня. Труб не видно.
Панельні радіатори

Радіатори Plan і Planora мають гладкі передні поверхні, що 
надають їм елегантності, яка вписується у будь-який інтер’єр. 
Радіатор Planora одним із перших продемонстрував, як можна 
обігрівати, не втрачаючи стилю. Гладка передня поверхня 
служить не лише для краси – за міцною 2-міліметровою сталевою 
стінкою протікає вода. елегантна класика проклала дорогу  
для Warm Society і довела, що стиль ніколи не виходить із моди.

Передня поверхня радіатора Plan виконана дещо інакше. 
Гладка панель приварена до корпуса радіатора так, що не 
видно точок зварки. Стильний фасад приховує інтегровану 
систему труб і корпус регулятора так, що їх не видно. Ви можете 
вибрати розмір радіатора, який найбільш відповідатиме 
розмірам вашої кімнати.

Варіанти таких радіаторів – з приєднанням посередині, що 
робить інсталяцію простішою і практично невидимою.

Висота
300, 500, 600, 900 мм

доВжина
400 - 3000 мм
Planora: 500 - 3000 мм

тиП 
FC11, FC21S, FC22, FC33,
FCV11, FCV21S, FCV22, 
FCV33, FCVM11, FCVM21S,
FCVM22, FCVM33, PCV11, 
PCV21S, PCV22, PCV33

Кольори
RAL 9016 білий. інші RAL 
кольори – на замовлення.

012 013

ЗастосуВання

Коридор Вітальня

Ванна кімната lКухня l l l l l

l l l l l l l l l l

Спальня l l l l l
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PuRMO AiR
ВСТАНОВлюєМО НОВі СТАНДАРТи  
яКОСТі ПОВіТРя У ПРиМіщеННі

ФільтруВання і ПідігріВ сВіжого ПоВітря
Purmo Air – це, в принципі, приставка до вашого радіатора, яка забирає свіже повітря ззовні і фільтрує його. 
Повітря потрапляє у приміщення через канал, розташований за радіатором, а блок Purmo Air і вибраний 
вами панельний радіатор Purmo одночасно фільтрують і підігрівають повітря. чисте свіже повітря 
подається до приміщення без шуму і протягів. інсталяційні розміри вашого радіатора не змінюються.

ФільтроВане ПоВітря доПомагає 
боротись З алергіями
Добра вентиляція запобігає багатьом 
проблемам зі здоров’ям і покращує якість 
життя. Система Purmo Air містить високо-
ефективний фільтр, який затримує найдрібніші 
частки, що містяться у повітрі. чисте, свіже 
повітря приємне і корисне кожному, а 
особливо система Purmo Air корисна для 
людей, які мають схильність до алергії. 
Фільтр покращує параметри повітря у 
приміщенні: знижує концентрацію в ньому 
двоокису вуглецю, зменшує вологість і 
шкідливі виділення з будівельних матеріалів 
та меблів і навіть забруднення з ґрунту.

монтаж системи
Приставку Purmo Air закріплюють за 
панельним радіатором Purmo за допомогою 
спеціальних кронштейнів Purmo Monclac. 
Приставка практично невидима і не змінює 
інсталяційних розмірів вашого радіатора. 
Вентиляцію можна регулювати відповідно  
до потреби, що забезпечує максимальну 
енергоощадність цілої системи. Потік 
теплого повітря з радіатора також захищає 
від холодних вікон, розташованих над ним. 
якщо над радіатором є підвіконня, його  
слід влаштувати таким чином, щоб не 
перекривати потік повітря від радіатора. 
інсталятор допоможе вам пристосувати 
систему свіжого повітря до ваших потреб  
з максимальним комфортом.

ПереВаги системи PuRMO AIR

•	  СВіЖе ПОВіТРя беЗ ПРОТяГіВ ТА ШУМУ

•	  ПіДВищеННя яКОСТі ПОВіТРя ЗАВДяКи 
еФеКТиВНій ФільТРАЦії

•	  еФеКТиВНе, еКОНОМНе ОбіГРіВАННя

•	  ПРиєМНий ТА еКОНОМНий РОЗПОДіл 
ПОВіТРя і ТеПлА

•	  ДОВГОВічНіСТь

•	  ФільТР леГКО чиСТиТьСя і ЗАМіНюєТьСя

•	  СУМіСНіСТь З РАДіАТОРОМ бУДь-яКОї ВиСОТи

•	  Не ЗМіНює іНСТАляЦійНих РОЗМіРіВ 
РАДіАТОРА 



016 017

ЗРОби СВОє ЖиТТя 
КОльОРОВіШиМ

Все, що Забажаєте
Радіатори Purmo сконструйовані так, щоб зігрівати і водночас прикрашати будь-яке 
приміщення. їх стандартний білий колір (RAL 9016 або 9010) – ненав’язливий і добре 
вписується у кожний інтер’єр. А може, вам подобається сміливіше рішення, що підкреслить 
форму вашого радіатора? чи може, ви вирішили поекспериментувати з кольоровою гамою  
і зробити свій інтер’єр неповторним?

Тоді вам буде цікаво довідатись, що радіатори Purmo виготовляються у широкій гамі 
кольорів. Усі кольори RAL постачаються на замовлення, а деякі моделі – навіть у різних 
відтінках: металік, хром, нікель або золото. Довідайтесь про кожен виріб окремо.

Колір, що не Змінюється
Найвищим пріоритетом для Purmo є 
бездоганна якість. Кожен з наших радіаторів 
обробляють так, що і через десять років він 
виглядатиме як новий. Обробка радіаторів 
передбачає не менш ніж п’ять етапів – 
небагато виробників у нашій галузі можуть 
похвалитись такими технологіями. щоб 
радіатор мав новий вигляд якомога довше, 
ми докладаємо всіх зусиль.

•	 ПО-ПеРШе, УСі ПОВеРхНі РАДіАТОРА 
 РеТельНО ЗНеЖиРююТьСя

•	 ПОТіМ НАНОСиТьСя ПеРШе ПОКРиТТя, 
 щО ЗАхищАє ВіД КОРОЗії ТА СТиРАННя

•	 ҐРУНТУВАННя У ГАльВАНічНій ВАННі 
 НАДАє ДОДАТКОВОГО ЗАхиСТУ ВіД 
 КОРОЗії

•	 ПіСля РеТельНОГО ҐРУНТУВАННя РАДіАТОР 
 ФАРбУюТь ВиСОКОГляНЦеВОю білОю  
 ФАРбОю – СТАНДАРТНО – RAL 9016

•	 НА ЗАВеРШеННя ВиРіб ВиПАлююТь  
 У Печі ПРи 200 °С. ТУТ ВиГОРАюТь УСі 
 хіМічНі ДОДАТКи, щОб ВАШ РАДіАТОР 
 Не ВиДіляВ ЖОДНих ЗАПАхіВ і Не бУВ 
 ПРичиНОю ГОлОВНОГО бОлю, КОли 
 Ви йОГО УВіМКНеТе.

елеКТРОСТАТичНе НАПилеННя

ГРУНТУВАННя МеТОДОМ 
КАТАФОРеЗУ

ФОСФАТУВАННя

ЗНеЖиРюВАННя

Так створюється високоякісне покриття 
поверхні. Подряпини і корозія тепер не 
страшні радіатору на багато років. Вимоги 
стандартів (зокрема Din 55 900) значно 
перевершені. Варто відзначити, що усі 
процеси виконуються з дотриманням усіх 
відомих технологій захисту довкілля. Purmo 
дбає про свої вироби. і про їх довговічність.



 

018 019

радіатори ЗаслугоВують на уВагу
Панельні радіатори Purmo виняткові за багатьма критеріями. Це ідеальне поєднання 
високої технічної якості, функціональності та привабливого дизайну. Ми вважаємо, що 
радіатор – це не просто радіатор, а невід’ємна частина вашого дому. і тому він заслуговує  
на увагу.

Гладкі стрункі лінії створюють відчуття вільного простору, дозволяючи виділити головне. 
Дизайн усіх наших радіаторів – від класичних моделей до стильних, з гладкою передньою 
поверхнею, підпорядкований цій ідеї.

ПрихоВані труби
Передня панель дуже важлива, проте... якщо ви вибрали гарний радіатор, вам напевно захочеться, щоб довкола нього завжди було 
чисто. Тому ми пропонуємо різні типи приєднання.

ПоКращена гігієна 
Завдяки плоскій передній поверхні та гладкому дизайну радіатори Purmo збирають значно менше пилу й і легко очищаються. Це, 
безумовно, корисно вдома, і просто необхідно – у громадських місцях. За постійного зростанні числа захворювань, пов’язаних з 
алергією, щораз більшого значення набуває гігієна середовища, в якому людина перебуває тривалий час.

гладКа Передня ПоВерхня. Питання Краси
Справжні радіатори Purmo характеризуються гарною гладкою передньою панеллю. 
Придивимося, що ховається за нею. Це не просто поверхня.

Зверніть увагу: ніщо не порушує гладкість фасаду радіатора. На кутах не виступають 
бокові кришки, верхня решітка не виступає за край фасаду. Плоске у нас і справді плоске.

ПереВаги радіаторіВ PuRMO З 
гладКою Передньою ПоВерхнею

•	  РеТельНА ОбРОбКА

•	  РіЗНі ВАРіАНТи ПіДКлючеННя

•	  ГлАДКА блиСКУчА ПОВеРхНя

•	  РіЗНОМАНіТНіСТь МОДелей і 
РОЗМіРіВ

•	  МіЦНА, СТійКА ДО ПОДРяПиН ФАРбА  
– ШКАлА КОльОРіВ RAL 9016 білА АбО 
КОльОРОВА ЗА ШКАлОю RAL – НА 
ЗАМОВлеННя

СТАНДАРТНий  
–   Класичний вибір – усі труби на виду. Радіатори цього типу часто  

є ідеальним варіантом для реконструкції – легко підібрати модель, 
яка ідеально пасуватиме і не потребуватиме багатьох переробок.

іНТеГРОВАНий РеГУляТОР  
–   Для тих, кому не подобається зовнішнє прокладання труб, створено 

модельний ряд Ventil з регулятором, інтегрованим у корпус радіатора. 
Завдяки цьому жодних труб не видно.

іНТеГРОВАНий РеГУляТОР, ЦеНТРАльНе ПРиєДНАННя   
–   Монтаж радіатора значно полегшується завдяки одній точці 

приєднання, розташованій посередині. щоб радіатор легко став  
на призначене йому місце, достатньо сумістити його центр з 
попередньо наміченим місцем на стіні. З’єднання практично 
невидиме і не торкається підлоги. Пил більше не збиратиметься 
під вашим радіатором.

ОСОблиВОСТі  
ПАНельНих РАДіАТОРіВ
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Все, що ми маємо найкращого – високу тепловіддачу, можливості контролю і керування та, звичайно ж, сучасний дизайн, – ми 
віддаємо вам. Ми якнайретельніше відбираємо сировину і складові елементи для наших виробів. Наші оптимізовані виробничі 
процеси забезпечують бездоганну якість. На заключній стадії виробництва ми випробовуємо радіатори в умовах, які багатократно 
перевищують умови нормальної експлуатації. і тому сміливо надаємо 10-річну гарантію якості. Ми впевнені у своїй продукції. і ви 
також можете бути впевнені.

усе Починається З яКісних 
матеріаліВ
Ваш радіатор виготовлений із високоя-
кісної холодно-катаної листової сталі.  
Усі його елементи – нагрівальні панелі  
й конвектори всередині – виготовлені  
зі сталі. якість матеріалів доповнюється 
умінням дизайнерів, відшліфованим 
роками копіткої праці. Так, проміжки між 
профілями підібрані точно у відповідності 
із законами фізики. Результат – висока 
ефективність і тепловіддача.

КонструКтори Подумали Про Все
Величина тепловіддачі – це не єдиний 
показник, який ми враховуємо. У наших 
виробах тепло поєднується зі стильним, 
елегантним виглядом. Усе підкорено одній 
меті – доцільності. Зверніть увагу, як мало 
води потрібно, щоб заповнити радіатор, 
який вас зігріватиме. і при цьому спожива-
тиме менше енергії.

Ви Керуєте Власним доВКіллям
чи вас колись не дратував радіатор, який 
ніяк не нагрівався або навпаки – не 
вимикався, перетворюючи вашу кімнату 
на справжню сауну? Панельні радіатори 
Purmo – це не лише стиль вашого вибору. 
Вони дають вам змогу керувати мікроклі-
матом вашого життєвого простору, і не 
лише в один спосіб. Кожен панельний 
радіатор можна регулювати індивідуально. 
і він зреагує майже миттєво, якщо темпера-
тура різко зміниться, наприклад прийдуть 
гості або надворі розіграється завірюха.

10-річна гарантія 
Ми абсолютно впевнені в 
якості й надійності своїх 
радіаторів. і саме тому ми, 
серед небагатьох у галузі, 
надаємо 10-річну гарантію на 
дефекти матеріалу і виробниц-
тва. Скоріш за все, ви ніколи 
нею не скористаєтесь. Але 
важливо знати, що ви її маєте.

чи Він Витримає тисК? 
Ваш панельний радіатор працюватиме за тиску 10 бар. День в день, без вихідних. щоб переконатись, що він не розгерметизується, 
ми випробовуємо кожен радіатор на заводі під тиском, який ніколи не виникне у вас вдома. Ми впевнені у всіх радіаторах, які 
випускаються з заводу. Рекомендуючи наші радіатори, ми впевнені, що вони будуть справно працювати у будь-яких умовах.

ПостаВКа 
Ми робимо все, щоб радіатор, вийшовши з заводу, потрапив до споживача в належному стані. Кожен радіатор ретельно запакований, 
комплект містить всі аксесуари, необхідні для якісного монтажу.

яКіСТь



ДеКОРАТиВНі РАДіАТОРи
Ми дбаємо про стиль. З пристрастю.



якщо вам потрібна велика потужність на малому просторі, 
модель Kon буде ідеальною. Це – стильний конвектор, у якому 
поєднано компактний дизайн і високу ефективність. З ним ви 
можете облаштувати ваше помешкання за власним бажанням – 
тепле і комфортне. Велика кількість аксесуарів полегшує монтаж 
конвектора і дає змогу урізноманітнити його зовнішній вигляд.

З появою моделі narbonne світ нарешті отримав конвектор, який 
відповідає сучасним архітектурним стандартам. Ці радіатори – 
ідеальний варіант для розташування перед великими вікнами. 
їх дизайн – вишуканий і привабливий. Радіатори narbonne 
легко вписуються у сучасний інтер’єр. Завдяки особливостям 
конструкції, їх можна встановлювати в будь-якому місці 
приміщення. Так, з’єднання можна виконувати зліва або справа 
– за вашим бажанням, а завдяки інтегрованим регуляторам – 
навіть знизу. Гладкі передня і верхня панелі приховують ребра 
конвектора. На такому радіаторі око просто відпочиває.

024 025

Висота
Kon: 142, 214, 286 мм
narbonne/VT: 70, 142,  
214, 286 мм

доВжина 
Kon: 400 - 3000 мм
narbonne/VT: 
500 - 4000 мм

тиП 
KOn21, KOn22,
KOn33, KOn34,
nA11, nA20, nA22, nA23,
nA34, nA35, nA46, nA58

Колір
багато кольорів RAL і 
санітарних кольорів.

KOn & nARbOnne / VT
Нове покоління конвекторів
КонВеКтори

ЗастосуВання

Коридор Вітальня

Ванна кімната lКухня l l l l

l l l l l l l

Спальня l l l



Компактність може стосуватися не тільки ширини, а й висоти. 
Модель narbonne V дає можливість використовувати для 
обігрівання висоту вашого приміщення, заощаджуючи місце, 
причому не за рахунок комфорту. Плоскими профілями 
narbonne V у стильному інтер’єрі можна пишатись.

Висота
1600, 1800, 2000,  
2200 мм 

доВжина
142 - 862 мм  
(через 72мм)
 

тиП
nV10, nV11, nV20, nV21 

Колір
RAL 9016 білий.  
багато кольорів RAL і 
санітарних кольорів.

026 027

nARbOnne V / VT
Компактний, але потужний.
КонВеКтори

ЗастосуВання

Коридор Вітальня

Ванна кімната l l l l lКухня l l l l l

l l l l l l l l l l

Спальня l l l l l



Модель KOS з гладкою передньою панеллю – це радіатор для горизонтального встановлення. як і  
всі моделі KOS, він поєднує у собі чудовий зовнішній вигляд і потужність. Найголовніше в ньому – 
раціональне використання конвекційної технології. Радіатори KOS принесуть у ваш дім атмосферу 
елегантності й тепла.

029

Висота
400, 600, 750, 900 мм 

доВжина  
450 - 1950 мм

тиП 
KOH20, KOH21,
KOH22, KOH33

Колір
Колір
RAL 9010/9016 білий. інші 
санітарні кольори, металік, 
RAL кольори і нержавіюча 
сталь – на замовлення.

Важко знайти елегантніший 
конвектор. Він вирізняється 
гладкою передньою поверхнею, 
яка підкреслює його елегантний 
класичний вигляд. Верхня решітка 
і заокруглені краї милують око з 
усіх боків.

На ваш вибір – широка кольорова 
гама, включно з корпусами зі 
шліфованої нержавіючої сталі. 
Ця модель придатна також і для 
кухні, і для ванної кімнати. На  
неї можна навісити зручну дужку 
з нержавіючої сталі – сушилку 
для рушників. Такі моделі ще й 
економлять чимало місця.

Висота
1800, 1950, 2100 мм

Ширина
450, 600, 750 мм

тиП 
KOV21, KOV22

Колір
RAL 9010/9016 білий. інші 
санітарні кольори, металік, 
RAL кольори і нержавіюча 
сталь – на замовлення.

028

KOS V
Високий. Гладкий. Гарний вигляд.
деКоратиВні радіатори

ЗастосуВання

Коридор

Кухня l l l l l

l l l l l

Спальня l l l l l

Ванна кімната l

Вітальня l l l l l

KOS H
Компактна елегантність
деКоратиВні радіатори

ЗастосуВання

Коридор

Кухня l l l l

l l l l l

Спальня l l l l l

Ванна кімната l

Вітальня l l l l l



Для тих, кому подобається милуватися чистими лініями моделей Faro та більш традиційним виглядом, найкраще підійдуть горизонтальні 
версії. Вони мають такий самий профільований фасад і перфоровані бокові поверхні, що створюють невловиме, але сильне відчуття 
присутності. Монтуються на невидимих кронштейнах Monclac, які додаються до комплекту. Це – справжній стиль обігрівання.

Висота
1800, 1950, 2100 мм

Ширина
450, 600, 750 мм

тиП
FAV21, FAV22

Колір
RAL 9010/9016 білий.  
інші санітарні кольори, 
металік, RAL кольори і 
нержавіюча сталь – на 
замовлення.

ВЫсота
400, 600, 750, 900 мм

Ширина
450 - 1950 мм

тиП 
FAH20, FAH21,
FAH22, FAH33

Колір
RAL 9010/9016 білий.  
інші санітарні кольори, 
металік, RAL кольори  
 і нержавіюча сталь на  
– замовлення.

031

Цей радіатор насправді високий. його профільований фасад підкреслюють вертикальні лінії, а завдяки заокругленим бокам він гарно 
виглядає з будь-якої точки. якщо у вас на стіні недостатньо місця для монтажу радіатора – ви можете встановити це потужне джерело  
тепла там, де потрібно, і воно служитиме не лише функціональним, а й декоративним елементом дизайну.

030

FARO V
Неперевершений дизайн. Ним можна пишатись. 
деКоратиВні радіатори

FARO H
Гладкі лінії, заокруглені боки.
деКоратиВні радіатори

ЗастосуВання

Коридор Вітальня

Ванна кімната lКухня l l l l l

l l l l l l l l l l

Спальня l l l l l



РАДіАТОРи Для ВАННОї КіМ
НАТи

щ
оденна розкіш



035034

Усі труби моделі Santorini C мають круглий профіль. М’які 
заокруглення на торцях створюють спокійне, привітне враження. 
На гармонійно вигнутих горизонтальних трубах більше  
місця для рушників. Довершеність форм і тепло одночасно.

Висота
714, 1134, 1764 мм

Ширина
399, 498, 596, 742, 887 мм 

Колір
RAL 9010/9016 білий.  
інші RAL кольори  
– на замовлення.

SAnTORini C
Заокруглені форми
радіатори для Ванної Кімнати

ЗастосуВання

Коридор Вітальня

Ванна кімната l l l l lКухня l

l l

Спальня l



Висота
1022, 1262, 1502,  
1742 мм 

Ширина
600, 750, 900 мм 

Колір
RAL 9016 білий. інші RAL 
кольори – на замовлення.

Прості лінії моделі Кеа розходяться наліво і направо, створюючи ритмічний і стильний візерунок. Модель 
може бути доповнена аксесуарами: скляними поличками або додатковими вішаками, які прикрасять 
вашу ванну кімнату.

Висота
714, 1134, 1764 мм

Ширина
400, 500, 600, 750,  
900 мм 

Колір
RAL 9010/9016 білий.  
інші RAL кольори  
– на замовлення.

Круглі труби моделі Santorini 
утворюють прямі лінії та класич-
ний вигляд. Це додає вишуканий 
акцент ванній кімнаті будь-якого 
стилю. Модель ненав’язливо 
підтримує і випробуваний часом, 
і сучасний інтер’єр. Практично 
невидимі кронштейни також 
служать цій меті.

037036

SAnTORini
Класичний вигляд
радіатори для Ванної Кімнати

ЗастосуВання

Коридор

Кухня l

l

Спальня l

Ванна кімната l l l l l

Вітальня l

KeA
Простий і виразний
радіатори для Ванної Кімнати

ЗастосуВання

Коридор

Кухня l

l

Спальня l

Ванна кімната l l l l l

Вітальня l



039038

щоб змінити враження – достатньо змінити лише один елемент. 
В моделі Ratea обидві вертикальні труби зміщені на один бік. 
Це робить лінії яснішими і прозорішими та створює можливість 
зручніше знімати рушники – збоку. Займає дуже мало місця.

Висота
796, 1196, 1756 мм

Ширина
500, 600, 750 мм 

Колір
RAL 9016 білий. інші RAL 
кольори – на замовлення.

RATeA
чистота і практичність ліній
радіатори для Ванної Кімнати

ЗастосуВання

Коридор Вітальня

Ванна кімната l l l l lКухня l

l l

Спальня l



041040

Висота
1250, 1500, 1600, 1800 мм 

Ширина 
572 і 636 мм 

Колір
RAL 9016 білий. інші RAL 
кольори – на замовлення.

Скульптурні форми цієї моделі виглядають придатними навіть для житлової кімнати. Сміливий дизайн 
стрімко підноситься догори, наче витвір мистецтва. Цей шедевр може бути також хромованим або у 
позолоті – для найвибагливіших.

Висота
1239 і 1815 мм 

Ширина 
500 і 605 мм

Колір
RAL 9016 білий. інші RAL 
кольори – на замовлення.

Модель Sardinia досить простора для будь-яких приміщень, які потрібно обігріти. Вигнуті стрімкі лінії 
забезпечують їй популярність навіть за межами ванної. Sardinia можна встановити навіть у кухні.

ЗастосуВання

Коридор

Кухня l

l

Спальня l

Ванна кімната l l l l l

Вітальня l

AnAFi
Скульптурність форм
радіатори для Ванної Кімнати

SARDiniA
Відкрито і привітно
радіатори для Ванної Кімнати

ЗастосуВання

Коридор

Кухня l

l

Спальня l

Ванна кімната l l l l l

Вітальня l



043042

хвилеподібна поверхня радіатора, створена плавно вигнутими трубами, виглядає нетрадиційно і 
перетворюється на елемент обстановки. його можна встановити з додатковими аксесуарами, 
наприклад у коридорі, як вішак для одягу, або у ванній як рушникосушарку.

Висота
1600 і 1800 мм

Ширина
510, 822, 1030, 1238 мм 

Колір
RAL 9016 білий. інші RAL 
кольори – на замовлення.

Ця класична сушарка має не лише щедрі пропорції – вона ще й двостороння. її можна встановити як 
стильну перегородку, якщо не вистачає вільного місця на стіні.

Висота
1194, 1754, 2154 мм 

Ширина
500, 600, 750, 900 мм  

Колір
RAL 9016 білий. інші RAL 
кольори та хром – на 
замовлення.

iMiA
Змініть напрямок
радіатори для Ванної Кімнати

ЗастосуВання

Коридор

Кухня l l l

l l l l l

Спальня l

Ванна кімната l l l l l

Вітальня l

ЗастосуВання

Коридор

Кухня l

l

Спальня l

Ванна кімната l l l l l

Вітальня l

MAuRiTiuS
Подвійне тепло
радіатори для Ванної Кімнати



045044

Висота
700, 912, 1336, 1548,  
1760, 1972 мм

Ширина
400, 500, 600 мм 

Колір
RAL 9016 білий. інші RAL 
кольори – на замовлення.

Це класична рушникосушарка, проте все ж не позбавлена оригінальності. Нагрівальні елементи мають 
еліптичний переріз і розташовані під кутом, створюючи враження простору. З’єднання радіатора 
можуть бути виведені на лівий чи правий бік, залежно від необхідності.

Радіатор Muna створений для 
тих, хто прагне поєднати 
стриманість і тепло. Плоскі 
нагрівальні елементи – ідеальний 
варіант для лаконічних інтер’єрів. 
Разом з тим вони настільки 
витончені, що можуть вписатись 
у будь-який інтер’єр.

Висота
530, 680, 905, 1205,  
1650, 1730, 2030 мм 

Ширина
500, 600, 800, 1000,  
1200 мм

Колір
RAL 9016 білий. інші RAL 
кольори – на замовлення.

JAVA
легкий і просторий
радіатори для Ванної Кімнати

ЗастосуВання

Коридор

Кухня l

l

Спальня l

Ванна кімната l l l l l

Вітальня l

ЗастосуВання

Коридор

Кухня l

l

Спальня l

Ванна кімната l l l l l

Вітальня l

MunA
Плоска витонченість 
радіатори для Ванної Кімнати



047046

ПіДлОГОВе ОбіГРіВАННя
Твоя підлога зміниться назавжди



049048

КомФортна альтернатиВа
Підлогове обігрівання набирає все більшої популярності в усіх країнах світу. і зрозуміло – чому. 
Жодних інсталяцій на поверхні, вільна поверхня стін і приємне тепло по всій кімнаті. Purmo 
пропонує широкий спектр систем підлогового обігрівання для будь-якого типу підлог. 
Проконсультуйтесь зі своїм інсталятором, яку теплу підлогу найкраще влаштувати у вас вдома. 

неВидиме і беЗШумне теПло 
При розробці систем обігрівання Purmo враховувались естетичні та практичні критерії – навіть 
найсміливіші дизайнерські ідеї мали право на життя. хоча дехто віддає перевагу простим, 
майже невидимим конструкціям.

Власне для них найкращим вибором стане “тепла підлога”. Усі труби сховані під підлогою і 
безшумно обігрівають кімнату. Родини, в яких є малі діти, оцінять переваги такого рішення  
– діти можуть бавитись просто на підлозі, на якій практично не накопичується пил і не 
зможуть обпектись гарячими елементами системи обігрівання.
   

Придатна для ріЗних тиПіВ Підлоги
Системи підлогового обігрівання Purmo можна встановлювати під будь-яким типом підлоги  
– паркетом, плиткою, натуральним каменем, ламінатом або килимовим покриттям. Ми ніколи 
не поступаємось якістю – не поступайтесь і ви. Розкажіть інсталятору Purmo, який тип 
підлоги ви собі вибрали і як вона проводить тепло – виходячи з цього, можна підібрати 
відповідний тип системи для вашої оселі.

у PuRMO Ви Знайдете Все, що Вам Потрібно
Система підлогового обігрівання Purmo складається з кількох шарів різних матеріалів – для 
рівномірного розподілу тепла і безпеки експлуатації. Фахівці Purmo швидко доставлять усі 
необхідні матеріали, щоб швидко і якісно виконати монтаж. Система не потребує значного 
підйому рівня підлоги. 

ЗВерніться до ФахіВця
якщо ви плануєте встановити у себе вдома систему підлогового обігрівання, ми рекомендуємо 
звернутись до інсталятора Purmo, який вас проконсультує. Спочатку ви можете ознайомитись  
з брошурою і задати свої запитання.

ПереВаги ПідлогоВого  
обігріВання 

•	  РіВНОМіРНе ТеПлО ПО ВСій КіМНАТі

•	  НеВиДиМе, беЗШУМНе ОбіГРіВАННя  

•	  еФеКТиВНе і НАДійНе   

•	  СУМіСНе МАйЖе З УСіМА ТиПАМи 
ПіДлОГи  

•	  ОСОблиВО СПОДОбАєТьСя ДіТяМ  
– ПіДлОГА ТеПлА, Але Не Пече  

•	  Не ПОТРебУє ДОГляДУ 

•	  ШВиДКО МОНТУєТьСя 

•	  Не ПіДДАєТьСя КОРОЗії 

ПіДлОГОВе ОбіГРіВАННя
легко й нечутно
ПідлогоВе обігріВання



Purmo пропонує широкий вибір варіантів 
обладнання, яке можна встановлювати у 
приміщеннях різного типу. чи зупините ви 
свій вибір на простій естетичній моделі, чи 
вам припаде до смаку щось скульптурне  
– у будь-якому випадку ваше рішення буде 
практичним і надійним.

які розміри кімнати? якою має бути 
швидкість нагрівання? чи враховувати 
особливості мешканців, наприклад алергію? 
Мікроклімат кожного приміщення також 
має значення. В кухні чи ванній кімнаті рівень 
вологості зазвичай вищий. щоб обладнання 
Purmo тішило вас комфортом ще багато 
років, ми підготували короткий огляд наших 
моделей з пропозиціями розташування  
їх у різних приміщеннях вашої оселі. якщо 
вам буде потрібна додаткова інформація, 
завжди звертайтесь до наших консультантів-
інсталяторів у вашому регіоні.

ЗРОбіТь СВій ВибіР
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Java 
Стор. 044

Santorini C 
Стор. 034

Santorini 
Стор. 036

Kea 
Стор. 037

Ratea 
Стор. 038

Anafi 
Стор. 040

Sardinia
Стор. 041

imia 
Стор. 042

Mauritius 
Стор. 043

Faro H 
Стор. 031

Plan Compact 
Стор. 012

Planora 
Стор. 012

Kon & narbonne 
Стор. 024

narbonne V / VT 
Стор. 026

Kos V 
Стор. 028

Faro V 
Стор. 030

Faro H 
Стор. 031

Compact 
Стор. 008-011

Vertical 
Стор. 010

Plan Compact 
Стор. 012

Planora 
Стор. 012

narbonne V / VT 
Стор. 026

Kos V 
Стор. 028

Kos H 
Стор. 029

Faro V 
Стор. 030

Faro H 
Стор. 031

Compact 
Стор. 008-011

Vertical 
Стор. 010

Plan Compact 
Стор. 012

Planora 
Стор. 012

narbonne V / VT 
Стор. 026

Kos H 
Стор. 029

Kos V 
Стор. 028

Faro V 
Стор. 030

Faro H 
Стор. 031

Compact
Стор. 008-011

Vertical 
Стор. 010

Plan Compact 
Стор. 012

Planora 
Стор. 012

narbonne V / VT 
Стор. 026

Kos H 
Стор. 029

Kos V 
Стор. 028

Faro V 
Стор. 030

imia 
Стор. 042

Muna 
Стор. 045

Compact
Стор. 008-011

Vertical 
Стор. 010

narbonne V / VT 
Стор. 026


