
SZTUKA WYBORU

Centralne ogrzewanie,
Woda użytkowa,

Sprężone powietrze
Woda deszczowa

Nowe instalacje, jak i renowacja
Ogrzewanie podłogowe

Centralne ogrzewanie,
Woda użytkowa,
Sprężone powietrze
Woda deszczowa
Nowe instalacje, jak i renowacja

5-warstwowe rury CLEVERFIT 
PE-RT/AL/PE-RT

PE-X/AL/PE-X
z użyciem odpornej wkładki aluminiowej  

spawanej doczołowo

5-warstwowe rury CLEVERFIT 
PE-Xc SD4+ usieciowane strumieniem elektronów

Minimum 50 lat pracy w instalacji! Minimum 50 lat pracy w instalacji! 
Żywotność rur nawet do 100 lat

Do wyboru złączki mosiężne lub PPSU o naprawdę dużym 
zakresie średnic 16–63 mm Złączki PPSU o zakresie średnic 16–32 mm

Parametry pracy Tmax 95oC i 10 bar. 
Certyfikaty DVGW PZH.

Zgodność z normą PN EN ISO 21003

Parametry pracy Tmax 95oC i 10 bar
Certyfikaty DVGW, PZH, 
Zgodność z normą PN EN ISO 15875, DIN 4726

Szybki i niezawodny w montażu, położenie możesz 
modyfikować poprzez nadawanie kształtu elastycznej rurze. 

Obudź w sobie artystę!

Bardzo szybki i niezawodny montaż o niskim ryzyku 
popełnienia błędu. Nieskończone połączenie jest widoczne 
gołym okiem. A do tego „pamięć kształtu” – powrót 
do fabrycznej formy przy podgrzaniu do temp. ok. 130oC

Złączki PPSU są odporne na ekstremalne temperatury do 180oC, 
 wytrzymałe na uderzenia i naprężenia. 

Złączki mosiężne mają dodatkową zewnętrzną warstwę niklu, 
chroniącą przed korozją 

Złączki PPSU są odporne na ekstremalne temperatury do 180oC, 
wytrzymałe na uderzenia i naprężenia

Leak Before Press – technologia zastosowana w złączkach 
mosiężnych pomaga wykryć niezaprasowane połączenie w 

trakcie próby ciśnieniowej. (rysunek LBP)
Multi Tool - możliwość zastosowania aż 5-ciu różnych profili 
szczęk zaciskowych (TH, U, H, F, VP) dzięki czemu nie musisz 

kupować nowych jeśli masz jedną z tych złączek
Podwójne uszczelki O-ring, które są zagłębione w korpusie 

i zabezpieczone przed uszkodzeniem

Click-Hit – opatentowana technologia zabezpieczaca przed 
wyrwaniem rury (rysunek clickhit), hybrydowy pierścień 
z tworzywa wzmocnionego metalową tuleją (rysunek 
clickhit) jest elastyczny a jednocześnie wytrzymały i odporny 
na ekstremalne zmiany temperatur. Złączki nie powodują 
przewężenia przekroju i zmniejszają opory hydrauliczne
Brak uszczelek typu O-ring, które mogą ulec uszkodzeniu 
przy błędnym montażu.

Radial Axial

Samochód terenowy czy sportowe coupe?  
Urlop w górach czy nad morzem? Każde rozwiązanie ma swoich zwolenników  

i przeciwników. Z systemami rurowymi jest podobnie. Na świecie od lat funkcjonują 
dwa różniące się od siebie rozwiązania i każde z nich ma swoje zalety. Dlatego w Purmo 

zdecydowaliśmy się zaoferować oba systemy rurowe, pozostawiając instalatorom wybór 
optymalnego rozwiązania. Niezależnie od tego czy wybierzesz Cleverfit Axial czy Cleverfit Radial, 

możesz być pewien, że dokonałeś właściwego wyboru.
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Centralne ogrzewanie
Woda użytkowa

Sprężone powietrze
Woda deszczowa

Nowe instalacje, jak i renowacja
Ogrzewanie podłogowe

Centralne ogrzewanie
Woda użytkowa
Sprężone powietrze
Woda deszczowa
Nowe instalacje, jak i renowacja

5-warstwowe rury Cleverfit 
PE-RT/AL/PE-RT

PE-X/AL/PE-X
z użyciem odpornej wkładki aluminiowej  

spawanej doczołowo

5-warstwowe rury Cleverfit 
PE-Xc SD4+ usieciowane strumieniem elektronów

Minimum 50 lat pracy w instalacji! Minimum 50 lat pracy w instalacji! 
Żywotność rur nawet do 100 lat

Do wyboru złączki mosiężne lub PPSU  
o dużym zakresie średnic 16–63 mm Złączki PPSU o zakresie średnic 16–32 mm

Parametry pracy Tmax 95oC i 10 bar 
Certyfikaty DVGW, PZH

Zgodność z normą PN EN ISO 21003

Parametry pracy Tmax 95oC i 10 bar
Certyfikaty DVGW, PZH
Zgodność z normą PN EN ISO 15875, DIN 4726

Szybki i niezawodny w montażu, położenie można 
modyfikować poprzez nadawanie kształtu elastycznej rurze. 

Obudź w sobie artystę!

Bardzo szybki i niezawodny montaż o niskim ryzyku 
popełnienia błędu. Nieskończone połączenie jest widoczne 
gołym okiem. A do tego „pamięć kształtu” – powrót 
do fabrycznej formy przy podgrzaniu do temp. ok. 130oC

Złączki PPSU są odporne na ekstremalne temperatury do 180oC, 
 wytrzymałe na uderzenia i naprężenia. 

Złączki mosiężne mają dodatkową zewnętrzną warstwę niklu, 
chroniącą przed korozją 

Złączki PPSU są odporne na ekstremalne temperatury do 180oC, 
wytrzymałe na uderzenia i naprężenia

Leak Before Press – technologia zastosowana w złączkach 
mosiężnych pomaga wykryć niezaprasowane  

połączenie w trakcie próby ciśnieniowej. 
Multi Tool – możliwość zastosowania aż 5-ciu różnych profili 
szczęk zaciskowych (TH, U, H, F, VP) dzięki czemu nie musisz 

kupować nowych, jeśli masz jedną z tych złączek
Podwójne uszczelki O-ring, które są zagłębione w korpusie 

i tym samym zabezpieczone przed uszkodzeniem

Click-Hit – opatentowana technologia zabezpieczająca 
przed wyrwaniem rury, hybrydowy pierścień z tworzywa 
wzmocnionego metalową tuleją jest elastyczny 
a jednocześnie wytrzymały i odporny na ekstremalne zmiany 
temperatur. Złączki nie powodują przewężenia przekroju 
i zmniejszają opory hydrauliczne
Brak uszczelek typu O-ring, które mogą ulec uszkodzeniu  
przy niefachowym montażu

Radial Axial
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SZTUKA WYBORU

Samochód terenowy czy sportowe coupe?  
Urlop w górach czy nad morzem? Każde rozwiązanie ma swoich zwolenników  

i przeciwników. Z systemami rurowymi jest podobnie. Na świecie od lat funkcjonują 
dwa różniące się od siebie rozwiązania i każde z nich ma swoje zalety. Dlatego w Purmo 

zdecydowaliśmy się zaoferować oba systemy rurowe, pozostawiając instalatorom wybór 
optymalnego rozwiązania. Niezależnie od tego czy wybierzesz Cleverfit Axial czy Cleverfit Radial, 

możesz być pewien, że dokonałeś właściwego wyboru.

50
lat



Nie daj się wyprzedzić!  
Wprowadź swoją firmę w XXI wiek, zanim inni zrobią to przed Tobą!  

Dostosuj system Purmo Cleverfit do swoich potrzeb – Radial lub Axial.

Zapraszamy na naszą stronę:

www.purmo.pl

Adam, 
przedsiębiorca z Warszawy  
używa systemu rurowego  
Cleverfit Radial od 5 lat

Piotr, 
Instalator z Krakowa 

właśnie zainstalował nowy system 
rurowy Cleverfit Axial

„Wybrałem ten system, ponieważ daje 
mi on poczucie bezpieczeństwa. Przede 
wszy stkim w razie błędu w montażu 
od razu widzę, że coś jest nie tak! Do tego 
nie posiada tzw. O-ringów, a słyszałem 
o przypadkach, gdy nieumiejętnie złożona 
instalacja po czasie wymagała gruntownej 
naprawy. Wciąż pracuję na swoją markę, 
nie mogę sobie pozwolić na ryzyko. Na-
wet minimalne. Świetna sprawa to możli-
wość nadania rurze pierwotnego kształtu, 
nawet gdy zostanie zgięta w transporcie 
bądź na skutek awarii na placu budowy. 
Wypadki się zdarzają, a ja chcę ograniczać 
koszt i czas. Mój tata zawsze mawiał: prze-
zorny zawsze ubezpieczony...”

„Zdecydowałem się na to rozwiązanie, po-
nieważ jest sprawdzone i niesamowicie 
uniwersalne! Bez obaw mogę używać tych 
samych elementów w różnym celu. Nie-
bagatelna jest trwałość komponentów 
potwierdzona przez niezależne organiza-
cje i testy wewnętrzne firmy. Daje mi po-
czucie bezpieczeństwa. Jest to dla mnie 
ważne w momencie realizacji napraw-
dę kosztownych inwestycji. Wówczas 
nie mogę pozwolić sobie na najmniejszy 
błąd. Sama obsługa jest dziecinnie prosta 
dzięki czemu nie potrzebuję wiele czasu 
by przeszkolić nowego pracownika, a licz-
ne zabezpieczenia gwarantują integral-
ność układu, nawet gdy ktoś zawiedzie...”


