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Purmo iubeşte încălzirea şi de aici se 
nasc toate benefi ciile pe care le 

oferă radiatoarele produse şi comercializate sub aceas-
tă marcă. Calitatea specială, designul modern şi adap-
tat oricărui spaţiu, diversitatea gamei sunt caracteris-
tici care diferenţiază net în piaţa radiatoarele Purmo.

De la spaţii de locuit, până la instituţii şi locuri pu-
blice, radiatoarele Purmo reprezintă o soluţie sigură, 
efi cientă, confortabilă şi estetică de încălzire. Vă pre-
zentăm în acest număr gama Purmo Hygiene, con-
cepută special pentru locaţiile care presupun o igi-
enă impecabilă: spitale, clinici medicale, grădiniţe, 
creşe, scoli ş.a.m.d. 

Hygiene (Purmo P)*
Radiatoarele - panou PURMO 
Hygiene cu panouri de încălzire 
profi late nu posedă elemente de 
convecţie. Datorită lipsei protec-

ţiilor laterale şi a protecţiei superioare de tip grătar, 
ele sunt destinate clădirilor din sfera asistenţei medi-
cale sau altor clădiri cu cerinţe de igienă sporite. Cele 
patru racorduri cu fi let G ½“ permit racordarea late-
rală atât la dreapta, cât şi la stânga.

Date tehnice
Material: tablă de oţel de calitate superioară de  »
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130
Grosimea nominală a tablei: panoul de încălzi- »
re - 1,25 mm; elementele de convecţie - nu sunt 
prevăzute
Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm »

Racorduri: 4 x G ½ „ laterale »
Presiunea de lucru: 10 bari »
Temperatura maximă: 110 ºC »
Presiunea de probă: 13 bari »
Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la co- »
mandă
Accesorii: dispozitiv de fi xare, dop, ventil de aeri- »
sire în dotare.

La comandă, radiatoarele Hygiene sunt disponibile 
şi în varianta specială, cu protecţie suplimentară îm-
potriva coroziunii.
* denumirea anterioară a radiatorului

Numărul de console de fi xare tip Monclac (BH) (în 
spitale) pentru diferite tipuri şi înălţimi ale radiatoa-
relor igienice PURMO

Console cu deschidere de 108 mm – sarcina verticală 
maximă pe o consolă este de 125 kg (console de fixare 
cu construcţie consolidată a tălpii)

Ventil Hygiene (Purmo PV)*
Radiatoarele-panou PURMO Ven-
til Hygiene cu panouri de încălzi-
re profi late nu posedă elemente 
de convecţie. Datorită lipsei pro-

tecţiilor laterale şi a protecţiei superioare de tip gră-
tar, ele sunt destinate clădirilor din sfera asistenţei 
medicale sau altor clădiri cu cerinţe de igienă spori-
te. Cele două racorduri inferioare şi patru laterale cu 
fi let G ½“ permit racordarea de jos şi dacă este nece-
sar lateral. Radiatorul este prevăzut cu un ventil ter-
mostatic presetat marca Heimeier sau Oventrop.

Date tehnice
Material: tablă de oţel de calitate superioară de  »
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130
Grosimea nominală a tablei: panoul de încălzire - 1,25  »
mm; elementele de convecţie - nu sunt prevăzute
Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm »
Racorduri: 2 x G ½ „ jos în partea dreaptă (la stânga  »
pe bază de comandă), 4 x G ½ „ laterale

Purmo Hygiene, 
încălzire impecabilă

Hygiene Ventil Hygiene
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Presiunea de lucru: 10 bari »
Temperatura maximă: 110 ºC »
Presiunea de probă: 13 bari »
Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la co- »
mandă
Accesorii: dispozitiv de fi xare, dop, ventil de aeri- »
sire în dotare.

La comandă, radiatoarele Ventil Hygiene sunt dispo-
nibile şi în varianta specială, cu protecţie suplimenta-
ră împotriva coroziunii.
* denumirea anterioară a radiatorului

Plan Hygiene
Radiatoarele panou PURMO Plan 
Hygiene se evidenţiază prin pa-
noul frontal absolut neted.

Acesta este lipit de panoul de bază profi lat, astfel 
încât, privind din faţă nu se văd nici un fel de mar-
gini care să iasă în relief. Ca urmare a lipsei elemen-

telor de convecţie, a protecţiilor laterale şi a capacu-
lui superior de tip grătar, radiatoarele sunt destinate 
a fi  utilizate în instituţiile sanitare şi alte clădirilor cu 
cerinţe igienice sporite. Patru racorduri cu fi let inte-
rior G ½“ permit racordarea laterală atât din partea 
dreaptă cât şi din partea stângă.

Date tehnice
Material: tablă de oţel de calitate superioară de  »
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130
Grosimea nominală a tablei: panoul de încălzire - 1,25  »
mm; elementele de convecţie - nu sunt prevăzute
Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm »
Racorduri: 4 x G ½ “ laterale »
Presiunea de lucru: 10 bari »
Temperatura maximă: 110 ºC »
Presiunea de probă: 13 bari »
Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la co- »
mandă
Accesorii: dispozitiv de fi xare, dop, ventil de aeri- »
sire în dotare.

Plan Hygiene Plan Ventil Hygiene

Plan Ventil Hygiene
Radiatoarele panou PURMO Plan 
Ventil Hygiene se evidenţiază prin 
panoul frontal absolut neted.

Acesta este lipit de panoul de bază profi lat, astfel încât, 
privind din faţă nu se văd nici un fel de margini care să 
iasă în relief. Ca urmare a lipsei elementelor de convecţie, 
a protecţiilor laterale şi a capacului superior de tip grătar, 
radiatoarele sunt destinate a fi  utilizate în instituţiile sani-
tare şi alte clădiri cu cerinţe igienice sporite. Două racor-
duri inferioare şi patru laterale cu fi let interior G ½“ permit 
racordarea inferioară, iar în caz de necesitate de aseme-
nea din lateral. Radiatorul este prevăzut cu un ventil ter-
mostatic presetat marca Heimeier sau Oventrop.

Date tehnice
Material: tablă de oţel de calitate superioară de  »
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130
Grosimea nominală a tablei: panoul de încălzire - 1,25  »
mm; elementele de convecţie - nu sunt prevăzute
Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm »
Racorduri: 4 x G ½ “ laterale »
Presiunea de lucru: 10 bari »
Temperatura maximă: 110 ºC »
Presiunea de probă: 13 bari »
Culoare: albă RAL 9016, alte culori din paletă la comandă »
Accesorii: dispozitiv de fi xare, dop, ventil de aeri- »
sire în dotare.

Pasiunea pentru soluţiile de încălzire profesioniste asigură 
brandului Purmo calitatea de lider de piaţă şi îi stimulează 
creativitatea. Observarea atentă a nevoilor pieţei, dorin-
ţa permanentă de a îmbunătăţi produsele şi de a adap-
ta oferta oricărei nişe face ca Purmo să fi e furnizorul ide-
al atunci când este vorba despre soluţii de încălzire. Gama 
Purmo Hygiene, ca si celelalte game ale mărcii Purmo, 
este gândită în aşa fel încât să combine soluţia tehnică 
perfectă cu un design atrăgător şi ergonomic. Posibilita-
tea unei igienizări impecabile este un plus care încunu-
nează reuşita produselor din această gamă, aducându-le 
în poziţia de a fi  prima alegere atunci când este nevoie de 
încălzire impecabilă, din toate punctele de vedere.

Tünde SÁNDOR
Director General, Rettig SRL


