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De ce sa alegi între radiatoare þi încalzire prin pardoseala, când poþi avea cea mai buna soluþie în ambele sisteme 
de încalzire? Eficienþa energetica excepþionala oferita de radiatoare, alaturi de caldura placuta de sub picioare: 
combinaþia perfecta. Folosite împreuna, un sistem de încalzire cu radiatoare þi un sistem de încalzire prin 
pardoseala, acestea ofera cea mai eficienta þi sigura soluþie de încalzire a casei tale. Radiatoarele Purmo au 10 ani 
garanþie, iar conductele PexPenta pentru sistemele de încalzire prin pardoseala au 30 de ani de garanþie, oferind 
un plus de siguranþa þi încredere. Aþa ca, atunci când va trebui sa alegi un sistem de încalzire, alege-le pe 
amândoua!

PURMO - CEA MAI BUNA SOLUÞIE ÎN 
AMBELE SISTEME DE ÎNCALZIRE

* produsele alese pe o anumita marime sunt distribuite în ordinea primirii taloanelor þi în limita stocurilor disponibile  
** aceastã promoþie nu se adreseazã persoanelor fizice

10 MOTIVE PENTRU A ALEGE 
RADIATOARELE DE JOASA 
TEMPERATURA 
 
• se adapteazã rapid la schimbãrile de 

temperaturã
• oferã confort personalizat în fiecare 

încãpere
• radiatoarele bine plasate previn pierderile 

termice prin ferestre
• reacþie rapida la aportul de caldura în 

încaperi (oameni, aparate electrice)
• pierderi minime de energie termica în 

comparaþie cu alte emiþatoare de încalzire
• potrivite pentru surse de energie 

regenerabilã
• practic, nu necesita întreþinere
• un ciclu de viaþa de câteva decenii
• radiatoarele sunt 100% reciclabile
• economisesc pânã la 15% din costurile 

energetice

10 MOTIVE PENTRU A ALEGE CONDUCTELE 
PEXPENTA PENTRU ÎNCÃLZIRE 
PRIN PARDOSEALÃ 

• 30 de ani de garanþie
• durata de viaþa de peste 50 de ani
• experienþa în producþie de 33 de ani
• bariera de oxigen amplasata în centrul conductei þi protejata de 

doua straturi de polietilena reticulata
• unic în industrie, cele 5 straturi ale conductei sunt extrudate 

simultan
• conducta este verificata continuu, pe tot parcursul procesului de 

producþie 
• procesul de reticulare este fizic, prin bombardare cu electroni, 

fara reacþii chimice periculoase
• stratul exterior ferm asigura rezistenþa la deteriorari mecanice
• stratul interior rezista multe decenii la presiunile þi temperaturile 

ridicate ale agentului termic din sistem
• conducta este suficient de dura pentru a putea calca pe ea fara 

probleme þi în acelaþi timp destul de flexibila pentru a putea fi 
curbata

®Purmo High Performance Pipe Pexpenta

RADIATOARE DE JOASÃ TEMPERATURÃ
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Achiziþioneazã în perioada 1 aprilie - 31 octombrie 2013 radiatoare PURMO þi conducte PEXPENTA, 
colecteazã etichetele acestora, adunã cât mai multe puncte ºi primeºti cu siguranþã premiul corespunzãtor!

Mai multe radiatoare PURMO þi conducte PEXPENTA, mai multe puncte, mai multe premii!
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Nenumarate premii cu 
radiatoarele þi conductele PEXPURMO PENTA!

Gama Compact Gama Ventil Compact

Gama Santorini Gama Vertical

Gama Plan Compact Radiatoare decorative
(Tinos/Paros, Kos/Faro)
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te
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te 25 pu
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te

*Imaginile alaturate sunt cu titlu informativ þi nu reprezinta o obligaþie contractuala,  produsele livrate efectiv putând prezenta anumite diferenþe faþa de aceste imagini.

RADIATOARE DE JOASÃ TEMPERATURÃ
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colac de
120 m

în parte sau pentru mai multe premii, conform 
punctajului ºi grilei de premii.

 adunate   1. Organizatorul concursului ”Purmo Expert” 10. Data limitã în care puteþi expedia prin poºtã 
PURMO te premiazã cu cadouri.este firma Rettig SRL. taloanele de participare împreunã cu fluturaºii 

  6. Alege-þi cadoul pe care vrei sã þi-l faci ºi este data de 31. 10. 2013.  2. Obiectul concursului îl reprezintã gama de 
colecteazã etichetele radiatoare din oþel 11. Locul ºi data înmânãrii cadourilor vor fi 

 PURMO pe care le montezi! comunicate în cursul lunii octombrie.
.   7. Condiþia de a participa la concurs este 12. Nu se iau în calcul taloanele de participare 

completarea, semnarea ºi trimiterea  talonului   3. Aceastã promoþie se adreseazã instalatorilor  care nu sunt însoþite de fluturaºii care fac 
de participare împreunã cu fluturaºii cãtre care monteazã dovada montãrii . 
organizatorul concursului. PURMO. Fluturaºii, adicã punctele Purmo, nu sunt 

  8. Partea dreaptã a fiecãrei etichete a radiatoarelor transferabile.  4. Durata promoþiei este de 7 luni, începe în 1 
Purmo din ambalaj este detaºaaprilie 2013 ºi se încheie în 31 octombrie 2013. 13. Aceastã promoþie nu se adreseazã lucrãtorilor 

bilã. Adunã aceºti fluturaºi ºi completeazã din punctele de vânzare Purmo (distribuþie,   5. Pe durata acestei promoþii fiecare radiator 
talonul de participare, pune-le pe toate într-un redistribuþie sau depozit, magazin) ci doar Purmo montat valoreazã 
plic ºi trimite-le prin poºtã la adresa: Bucureºti instalatorilor. Aceastã promoþie nu se  Purmo Compact - 4 puncte, 

, str. Brânduºelor , sect. 3 adreseazã persoanelor fizice.Purmo Ventil Compact - 5 puncte, Santorini - 5 
sau înmâneazã-le reprezentanþilor Purmo.puncte, Purmo Vertical - 12 puncte, Purmo 14. Atenþie! Aveþi grijã ca la cumpãrare 

  9. Instalatorii pot trimite taloanele de participare Plan/Ramo - 8 puncte, Radiatoare Decorative -  sã fie perfect 
la acumularea punctelor pentru fiecare premiu 25 puncte. ambalate ºi cu etichetele întregi!

valoreaza: 4 puncte - un colac de 120 m, 8 
puncte - un colac de 240 m þi 20 puncte - un 
colac de 600 m. Pentru punctele

radiatoarelor þi PURMO þi conductele 
conductelorPEXPENTA pentru sisteme de încalzire prin 

pardoseala

radiatoare þi sisteme de radiatoarelor þi conductelor
încalzire prin pardoseala

þi conductelor -

un anumit numar de 
puncte, respectiv:

031253 nr. 3A, corp 1, et. 1

radiatoarele þi conductele
Totodata, conductele PexPenta 
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