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Атмосфера 
домашнього тепла
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Тел.: +48 (22) 643 25 20, Факс: +48 (22) 643 99 95, e-mail: purmow@purmo.pl

Повний асортимент продуктів в «The Warm Society»

Панельні радіатори «PURMO» 

Панельні радіатори «PURMO» були створені з думкою про довговіч-
ність, естетику та елегантність. Вони виготовляються з високоякісної 
сталі і забезпечені подвійним захисним покриттям (KTL II покоління). 
Є багато типів і розмірів як у профільованому, так і в гладкому виконан-
ні. Різноманітність моделей забезпечує можливість бічного, нижньо-
гого, а з недавнього часу також і нижнього центрального під’єднання. 
У спеціальному виконанні радіатори можна застосовувати на об’єктах 
з підвищеними гігієнічними вимогами. Стандартним є пофарбування 
в білий колір RAL 9016, однак за бажанням клієнта радіатори можуть 
поставлятися іншого кольору з широкої колірної гами палітри RAL.

Декоративні радіатори «PURMO» 

Радіатори з вишуканою стилістикою, що відрізняються сучасним 
оформленням, чудовим якістю та ідеальною обробкою поверхні. 
Багата комерційна пропозиція моделей у вертикальному та гори-
зонтальному виконаннях, які здатні обігріти будь-які приміщення. 
Завдяки гладкій або злегка профільованій передній панелі де-
коративні радіатори «PURMO» підвищать естетичні достоїнства 
будь-якого інтер’єру. Стандартно постачаються білого кольору. За 
бажанням можуть бути пофарбовані також в інші кольори з палі-
три RAL.

Радіатори для ванних кімнат «PURMO» 

Функціональні радіатори легкої, естетичної конструкції спроек-
товані кращими стилістами. Вони виготовлені з найбільш високо 
якісних матеріалів і забезпечені ідеальним захистом поверхні. 
Завдяки елегантності та вишуканому оформленню радіатори для 
ванних кімнат «PURMO» будуть окрасою будь-якої ванної кімнати. 
Радіатори, що є у наявності - білого кольору, але за бажанням клі-
єнта вони можуть бути пофарбовані в інший колір з палітри RAL. 
Всі моделі пристосовані до установки електричного нагріваючого 
елементу.

Підлогове опалення «PURMO» 

Підлогове опалення «PURMO» забезпечує відчуття приємного 
тепла у будь-якому приміщенні, незалежно від виду оздоблення 
підлоги. Його вибір дає повну свободу оформлення інтер’єрів, що 
створює необмежені архітектурні можливості і дозволяє здійсню-
вати вільне планування приміщень. Ідеально підібрані елементи 
забезпечують тривалу і безаварійну роботу всієї системи. Крім 
того, підлогове опалення чудово виправдовує себе при обігріван-
ні відкритих просторів - наприклад, під’їздів до гаража.

Новинка у комерційній пропозиції: канальні радіатори.


