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Tehnica Instalaţiilor

Încălzire
Prezentare

10 MOTIVE PENTRU A ALEGE CONDUCTELE PEXPENTA 
PENTRU ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ 

 » 30 de ani de garanţie
 » durată de viaţă de peste 50 de ani
 » experienţă în producţie de 33 de ani
 » bariera de oxigen amplasată în centrul conductei şi protejată de două 

straturi de polietilenă reticulată
 » unic în industrie, cele 5 straturi ale conductei sunt extrudate simultan
 » conducta este verifi cată continuu, pe tot parcursul procesului de producţie 
 » procesul de reticulare este fi zic, prin bombardare cu electroni, 

fără reacţii chimice periculoase
 » stratul exterior ferm asigură rezistenţă la deteriorări mecanice
 » stratul interior rezistă multe decenii la presiunile şi temperaturile 

ridicate ale agentului termic din sistem
 » conducta este sufi cient de dură pentru a putea călca pe ea fără 

probleme şi în acelaşi timp destul de fl exibilă pentru a putea 
fi  curbată

Purmo - Cea mai bună soluţie în 
ambele sisteme de încălzire

De ce să alegi între radiatoare şi încălzire prin pardoseală, când poţi avea cea mai bună soluţie în ambele sisteme de încălzire? Eficienţa energetică ex-
cepţională oferită de radiatoare, alături de căldura plăcută de sub picioare: combinaţia perfectă. Folosite împreună, un sistem de încălzire cu radiatoare şi 
un sistem de încălzire prin pardoseală, acestea oferă cea mai eficientă şi sigură soluţie de încălzire a casei tale. Radiatoarele Purmo au 10 ani garanţie, iar 
conductele PexPenta pentru sistemele de încălzire prin pardoseală au 30 de ani de garanţie, oferind un plus de siguranţă şi încredere. Aşa că, atunci când 
va trebui să alegi un sistem de încălzire, alege-le pe amândouă!

10 MOTIVE PENTRU A ALEGE 
RADIATOARELE DE JOASĂ TEMPERATURĂ

 » se adaptează rapid la schimbările de temperatură
 » oferă confort personalizat în fi ecare încăpere
 » radiatoarele bine plasate previn pierderile termice prin ferestre
 » reacţie rapidă la aportul de căldură în încăperi (oameni, aparate electrice)
 » pierderi minime de energie termică în comparaţie cu alte emiţătoare de încălzire
 » potrivite pentru surse de energie regenerabilă
 » practic, nu necesită întreţinere
 » un ciclu de viaţă de câteva decenii
 » radiatoarele sunt 100% reciclabile
 » economisesc până la 15% din costurile energetice




