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Purmo, SIA Rettig Radiators, Maskavas 418 b, LV - 1063, Rīga Latvija

Tel. +371 7 808 110, +371 7 847 416, Fax + 371 7 808 111, www.thewarmsociety.com
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Mūs!

Mēs esam nodibinājuši THE WARM SOCIETY, jo uzskatām, 
ka ir pienācis laiks pievērst pienācīgu uzmanību apkurei. 
Cilvēkiem pārāk ilgi ir bijusi pasīva attieksme pret ar 
apkuri saistītajiem risinājumiem – vienkārši samierinoties 
ar jebko, kas ir uzstādīts vai arī atstājot jauna apkures 
risinājuma izvēli kādas trešās personas ziņā. Mēs uzskatām, 
ka ir pienācis laiks to mainīt. Mēs zinām, ka radiatori ir 
kas vairāk, nevis tikai siltuma avots. Un mēs vēlamies 
darīt zināmu pasaulei, ka ir iespējams gandrīz bezgalīgs 
radiatoru dizaina, krāsu un funkcionalitātes kombināciju 
skaits. Mēs vēlamies, lai klienti un partneri pievienotos 
mums THE WARM SOCIETY, uzzinātu vairāk par apkuri 
un palīdzētu mums atbrīvot pasauli no pelēcīgiem un 
nepiemērotiem apkures risinājumiem.

Šajā brošūrā jūs atradīsiet apkures risinājumus, kas ir 
radīti ar patiesu rūpību. Ikviens no tiem ir oda kvalitātei 
un dizainam. Turklāt plašās izvēles iespējas ļaus jums 
iekārtot mājokli tieši tā, kā vēlaties. Izbaudiet bagātīgo 
piedāvājumu klāstu – tas jūs noteikti pārsteigs. 



Iekārtojiet interjeru atbilstoši 
savām vēlmēm, izmantojot plašo 
Purmo tērauda paneļu radiatoru 
klāstu. Sākot ar maziem un 
beidzot ar lieliem – tiem visiem ir 
brīnišķīgs dizains un izpildījums. 

Padomājiet. Izvēlieties krāsu, kas jums 
patiešām patīk. Un, lai kādu krāsu jūs 
izvēlētos – tostarp balto! – varat būt 
pārliecināts, ka Purmo radiatora virsma 
vienmēr saglabāsies tikpat skaista.  
Sīkāk par to šeit.

Sekciju radiatori ir īsta klasika, bet, protams, ka mums ir jauna pieeja arī 
tiem. Mēs esam ne tikai uzlabojuši to kvalitāti, bet arī pārveidojuši dažus 
no tiem stilīgās mēbelēs. Sagatavojieties pārsteigumiem!

Ietīšanās siltā un mīkstā dvielī ir viens no dzīves mazajiem 
prieciņiem. Tas divkāršojas, ja dvieli var paņemt no šiem stilīgajiem 
vannas istabas radiatoriem. 

Atklājiet labākos apkures risinājumus 
savam mājoklim, izmantojot šo viegli 
pārskatāmo kopsavilkumu. Uzmanību: 
iespējams, jūs iekārosiet visus! 

Apkures risinājumi ir svarīgi. Šīs dizaina izstrādes 
paceļ radiatorus no funkcionālās nepieciešamības 
līmeņa arhitektoniskas intereses līmenī. Daži no 
tiem ir pilnvērtīgas skulptūras. Un no visiem strāvo 
nepārprotams stilīgums. 

Ir acīmredzams, ka dizainam ir ļoti 
svarīga loma Purmo darbībā. Tomēr 
vienlīdz svarīgi mums ir arī piegādāt 
jums apkures risinājumus, kuri ir tikpat 
funkcionāli, kā tie izskatās. Sīkāka 
informācija par to, kā mēs to paveicam, 
ir atrodama šeit.
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AUGSTUMS
1800, 1950, 2100 mm

GARUMS
450, 600, 750 mm

TIPI 
VR20, VR21, VR22

KRĀSA
Balta RAL 9016.  
Pēc pieprasījuma  
ir pieejamas citas  
RAL krāsas.

Compact ir klasisks tērauda paneļu radiators, kas radīts, ievērojot augstākās kvalitātes un efektivitātes prasības. Lai gan ūdens caurules  
ir redzamas tradicionālajā veidā, pievilcīgās Compact radiatora sānu plāksnes un dekoratīvais režģis piešķir tam patīkamu un neuzbāzīgu 
izskatu. Turklāt modeļu izvēle ir tikpat plaša kā visiem mūsu tērauda paneļu radiatoriem. 

PIelIeTojUMS

Gaitenis Dzīvojamā istaba

Vannas istaba l l lVirtuve l l l l l

l l l l l l l l l l

Guļamistaba l l l l l

AUGSTUMS
300, 400, 450,  
500, 600, 900 mm

GARUMS
400 - 3000 mm

TIPI
C11, C21, C22, C33

KRĀSA
Balta RAL 9016. 
Pēc pieprasījuma 
ir pieejamas citas 
RAL krāsas. 

CoMPaCt & VertICal
Īsta klasika. Augstākā klase. 
TĒRAUDA PANeĻU RADIAToRI 



Planora radiatoriem ir gluda un līdzena priekšpuse, kas piešķir 
tam inimālistiskas elegances auru, kas iederas ikvienā interjerā. 
Planora bija viens no pirmajiem radiatoriem, kurš uzskatāmi 
nodemonstrēja, ka siltumu var iegūt, arī neupurējot stilu.  
Līdzenā virsma nav vienkārši izrādīšanās. Zem tās aiz 2 mm 
izturīga tērauda cirkulē ūdens. Šis elegantais klasiskā dizaina 
radiators palīdzēja bruģēt ceļu uz The Warm Society. Un pierāda, 
ka stils vienmēr ir modē. 

010 011

AUGSTUMS
300, 400, 500,  
600, 900 mm

GARUMS
500 - 3000 mm

TIPI 
PCV11, PCV21,  
PCV22, PCV33

KRĀSA
Balta RAL 9016.  
Pēc pieprasījuma  
ir pieejamas citas  
RAL krāsas. 

PIelIeTojUMS

Gaitenis Dzīvojamā istaba

Vannas istaba l lVirtuve l l l l l

l l l l l l l l l l

Guļamistaba l l l l l

PlaNora
Pierādījums tam, ka siltums un stilīgums iet roku rokā 
TĒRAUDA PANeĻU RADIAToRI 



Compact radiatori ir pieejami arī ar iebūvēto termovārstu un 
tie tiek saukti par Ventil Compact. Plan Ventil Compact M ir 
līdzena un gluda priekšpuse, piešķirot tam minimālistiskas 
elegances auru, kas harmonē ar jebkuru interjeru.

Stilīgā priekšpuse slēpj integrētu ūdens cauruļu sistēmu  
un vārsta korpusu, tāpēc nekādas caurules nav redzamas. 
Turklāt jūs varat izvēlēties izmēru, kas precīzi atbilst uzstādī-
šanas vietai. Papildu priekšrocība ir tas, ka vajadzīga tikai 
viena pieslēgšanas vieta. Tāpēc jums nav jāuztraucas par 
katra radiatora galīgo izmēru. Pieslēguma vieta praktiski nav 
redzama, un, tīrot grīdas, jums netraucēs nekādas caurules. 

AUGSTUMS
200, 300, 400, 500,  
600, 900 mm

GARUMS
400 - 3000 mm

TIPI 
CV 11, 21, 22, 33, 44
FCVM 11, 21, 22, 33

KRĀSA
Balta RAL 9016. 
Pēc pieprasījuma 
ir pieejamas citas 
RAL krāsas. 

012 013

PIelIeTojUMS

Gaitenis Dzīvojamā istaba

Vannas istaba l l lVirtuve l l l l l

l l l l l l l l l l

Guļamistaba l l l l l

VeNtIl CoMPaCt & PlaN VeNtIl CoMPaCt M
Līdzena priekšpuse. Nav redzamas ūdens caurules. 
TĒRAUDA PANeĻU RADIAToRS
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PurMo aIr
JauNs gaIsa kValItĀtes  
staNDarts telPĀs

Apkure un svAigA gAisA filtrēšAnA 
Faktiski Purmo Air ir papildmodulis jūsu radiatoram, kas pievada āra gaisu un filtrē to. 
Vispirms pa aiz radiatora izveidotu gaisa kanālu ieplūst āra gaiss. Pēc tam Purmo Air 
modulis un jūsu izraudzītais Purmo tērauda paneļu radiators vienlaicīgi filtrē un silda 
gaisu. Tādējādi telpā bez nekāda trokšņa vai caurvēja ieplūst tīrs un svaigs gaiss. Turklāt 
jūsu izraudzītā tērauda paneļu radiatora uzstādīšanas izmēri nemainās. 

gAisA filtrēšAnA – ārkārtīgi noderīgA 
Alerģiju gAdījumos 
Laba ventilācija palīdz novērst daudzas 
iespējamas veselības problēmas un uzlabo 
visu mājokļa iemītnieku dzīves kvalitāti. 
Purmo Air sistēma ir komplektēta ar gaisa 
filtru, kas ļoti efektīvi izfiltrē no gaisa sīkas 
piesārņojuma daļiņas. Tas ir īpaši svarīgi 
cilvēkiem, kuri cieš no alerģijām vai kuriem 
ir citas sūdzības. Bet, protams, ka tīrs un 
svaigs gaiss ir bauda ikvienam. Purmo Air 
novērš telpām raksturīgo slikto gaisa kvalitāti, 
piemēram, lielu oglekļa dioksīda koncentrāciju, 
pārmērīgu mitrumu, celtniecības materiālu 
un mēbeļu radītos gāzu izdalījumus un pat 
piesārņojumu, kuru rada augsne. 

uzstādīšAnA
Purmo Air moduli montē aiz Purmo tērauda 
paneļu radiatora, vienlaicīgi ar īpašiem Purmo 
Monclac kronšteiniem. Tas praktiski nav 
pamanāms un nemaina radiatora uzstādī-
šanas izmērus. Ventilāciju ir iespējams 
kontrolēt pēc vajadzības, un tas padara visu 
sistēmu ļoti energoefektīvu. Siltā gaisa plūsma 
no radiatora aptur arī lejup plūstošo auksto 
gaisu no loga. Ja virs Purmo Air moduļa 
atrodas loga palodze, to vajadzētu izvēlēties 
tādu, lai tā netraucētu siltajam gaisam no 
radiatora celties uz augšu. Uzstādīšanas 
speciālists palīdzēs uzstādīt svaigā gaisa 
sistēmu atbilstoši jūsu vajadzībām un tā, lai 
tā nodrošinātu maksimālu komfortu. 

purmo Air priekšrocību īss izklāsts

•  SVAIGS GAISS BeZ JeBkāDA CAURVēJA  
VAI TRokŠņA; 

•  IZCILA GAISA TĪRĪBA, PATeICoTIeS eFekTĪVAI 
FILTRēŠANAI;

•  eFekTĪVA UN ekoNoMISkA APkURe; 

•  PATĪkAMA UN ekoNoMISkA GAISA UN 
SILTUMA IZPLATĪŠANāS; 

•  ILGMūžĪBA; 

•  FILTRS IR VIeNkāRŠI IZTĪRāMS UN NoMAINāMS; 

•  IeSPēJAMS UZSTāDĪT JeBkāDA AUGSTUMA 
RADIAToRAM; 

•  NeMAINāS RADIAToRA UZSTāDĪŠANAS IZMēRI. 
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ko vien sirds kāro 
Purmo radiatori ir konstruēti tā, lai gan nodrošinātu siltumu, gan sniegtu estētisko 
baudījumu jebkurā vidē. Standarta baltajā (RAL 9016) krāsā tie ir neuzkrītoši un labi 
iekļaujas interjerā. Bet varbūt jūs vēlaties ko izaicinošāku, kaut ko, kas uzsver jūsu  
radiatora formu? Vai varbūt jums ir padomā krāsu kombinācija, kurā radiatoriem ir 
atvēlēta kāda konkrēta nokrāsa interjera papildināšanai? 

Ja tā, tad jums jāzina, ka Purmo radiatori ir pieejami ārkārtīgi dažādās krāsās. Pēc  
pieprasījuma radiatori var tikt krāsoti jebkurā RAL krāsu gammā, un daži modeļi ir  
pieejami arī metāliskās nokrāsās, hromēti un zeltīti. Sīkākai informācijai skat. attiecīgo 
izstrādājumu aprakstus. 

krāsAs, kAs sAglAbājAs 
Purmo prioritāte ir augstākā kvalitāte. 
Tāpēc visi mūsu radiatori it apstrādāti tā, 
lai arī pēc desmit gadiem tie izskatītos 
tikpat labi kā uzstādīšanas dienā. To mēs 
panākam, izmantojot ne vairāk, ne mazāk 
kā piecus galīgās apstrādes procesus. Ir maz 
tādu mūsu nozares uzņēmumu, kuri spētu 
lepoties ar līdzīgiem rādītājiem. Bet kā 
mēs visi labi zinām, lai visu laiku izskatītos 
labi, ir smagi jāstrādā. 

•  VISPIRMS RADIAToRU RūPĪGI ATTAUko. 

•  PēC TAM To PāRkLāJ AR PIRMo  
PReTkoRoZIJAS UN PReTNoDILUMA SLāNI. 

•  kATAFoRā PReTkoRoZIJAS GRUNTēŠANA 
NoDRoŠINA VēL PAMATĪGākU PReTko-
RoZIJAS AIZSARDZĪBU. 

•  PēC VISAS ŠĪS RūPĪGāS GRUNTēŠANAS 
RADIAToRU kRāSo. STANDARTA kRāSA IR 
AUGSTA SPĪDUMA BALTā RAL 9016 kRāSA. 

•  VISBeIDZoT RADIAToRU žāVē 200° C 
TeMPeRATūRā. ŠāDā VeIDā TIek 
IZkARSēTAS VISAS GAISToŠāS ķĪMISkāS 
VIeLAS, TāPēC RADIAToRS, To IeSLēDZoT, 
NeIZDALĪS NekāDAS SMAkAS UN 
NeSAGāDāS JUMS GALVASSāPeS. 

Šādā veidā iegūtais virsmas pārklājums 
nekādā gadījumā nav paviršs. Jūsu Purmo 
radiators neļausies skrāpējumiem un 
korozijai ilgus gadus. Minimālās prasības, 
kuras nosaka tādi standarti, kā, piemēram, 
DIN 55 900, tiek ievērojami pārsniegtas. 
Turklāt visi procesi tiek īstenoti, izmantojot 
videi visdraudzīgākās tehnoloģijas, kādas 
vien ir pieejamas. Jūsu Purmo radiators ir 
izgatavots ārkārtīgi rūpīgi un ilgam mūžam.

ATTAUkoTS

FoSFATēTS

IeMēRkTS 
GRUNTSkRāSā

PULVeRkRāSAS 
PāRkLāJUMS

PaDarIet DZĪVI 
krĀsaINĀku 
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jo rAdiAtori ir pelnījuši uzmAnību 
Purmo tērauda paneļu radiatori izceļas daudzos veidos. Tie ir ideāls augstas tehniskās 
kvalitātes, funkcionalitātes un pievilcīga dizaina sakausējums. Mēs uzskatām, ka 
radiators nav vienkārši radiators – tas ir neatņemama jūsu mājokļa sastāvdaļa, un tā ir 
pelnījusi arī attiecīgu uzmanību.

Līdzeno un gludo formu dizaina mērķis ir novērst jucekli un atgriezties pie lietu būtības. 
Šo principu mēs ievērojam visam plašajam tērauda paneļu radiatoru klāstam, sākot ar 
klasiska profila modeļiem un beidzot ar stilīgiem radiatoriem ar līdzenu priekšējo virsmu. 

nekādu cAuruļu 
Radiators nav tikai priekšpuse… Izvēloties brīnišķīgu radiatoru, daudzi noteikti vēlēsies arī to uzstādīt cik vien nevainojami iespējams. 
Tieši tāpēc mēs piedāvājam dažāda veida pieslēgumus.

STANDARTA
–  Šis ir klasiskais variants, kur caurules 

ir redzamas. Šāda veida radiatori ir arī 
ideāli piemēroti remontu vajadzībām, 
jo ir vienkārši atrast modeli, kurš 
precīzi iederēsies iepriekšējā 
radiatora vietā, lai nebūtu vajadzīga 
liela pārbūvēšana. 

INTeGRēTS VāRSTS
–  Tiem, kuri vēlas apslēpt caurules, 

Ventil sērijā vārsta korpuss ir 
integrēts radiatorā. Tas nozīmē,  
ka savienojošā caurule arī atrodas 
radiatorā, nodrošinot pilnīgi 
nevainojamu izskatu

INTeGRēTS VāRSTS, PIeSLēGUMS 
PA VIDU
–  Izmantojot vienu pieslēguma vietu 

pa vidu, radiatoru uzstādīt ir vēl 
vieglāk. Vienīgais, kas jāizdara, ir 
pareizi jāizvēlas centrālā cauruma 
vieta, un radiators automātiski būs 
pareizajā vietā. Turklāt cauruļpievadi 
praktiski nav pamanāmi un  
nesniedzas līdz grīdai. Tādējādi varat 
teikt ardievas putekļiem, kas parasti 
sakrājas zem radiatoriem. 

izcilA HigiēnA  
Purmo radiatoru līdzenā priekšējā virsma un plūstošais dizains nozīmē, ka uz un ap 
tiem nesakrāsies daudz putekļu. Turklāt vajadzības gadījumā radiatori ir viegli tīrāmi. 
Tas, nenoliedzami, ir noderīgi arī privātos mājokļos, tomēr izšķiroša nozīme tam  
var būt sabiedriskās vietās. Tā kā palielinās cilvēku skaits, kuri cieš no alerģijām, ir 
svarīgi atcerēties, ka ar Purmo radiatoriem panākt izcilu higiēnu ir vienkāršāk par 
vienkāršu. 

līdzenAs priekšējās virsmAs: brīnišķīgs izskAts 
Brīnišķīgi līdzena priekšējā virsma ir īsta Purmo raksturiezīme. Tomēr ir vērts palūkoties 
uzmanīgāk arī uz detaļām: līdzenas priekšējās virsmas nav vienkārši līdzenas priekšējās 
virsmas. Un tas, ko citi ražotāji sauc par līdzenu, ne vienmēr ir tik gluds un elegants  
kā Purmo. Piemēram, pievērsiet uzmanību tam, ka nekas neizjauc Purmo radiatora 
priekšējās virsmas līdzenumu. Ap malām nav nekādu sānu virsmu aploču, augšējo malu 
nepārsedz virspuses režģa mala. “Līdzens” mums nozīmē pilnīgi līdzens. Neatkarīgi no 
tā, ko izvēlēsieties, jūsu rīcībā būs brīnumskaists izstrādājums ar izcilu funkcionalitāti. 
Visiem Purmo tērauda paneļu radiatoriem ar līdzenu priekšējo virsmu ir saglabāta to 
augstā siltumatdeves spēja. 

purmo pAneļu rAdiAtoru Ar 
plAkAnu priekšpusi priekšrocībAs

•  RūPĪGA APSTRāDe: SāNU NoSeGP-
LākSNeS UN ReSTeS NeIZCeļAS VIRS 
GLUDāS VIRSMAS

•  PLAŠA MoDeļU UN IZMēRU  
DAUDZVeIDĪBA

•  PILNĪGI GLUDA, SPĪDĪGA VIRSMA

•  NoTURĪGA, PReT SkRāPēJUMUMIeM 
IZTURĪGA kRāSA – RAL 9016  
(BALTA) VAI JeBkURA RAL kRāSA PēC 
JūSU IZVēLeS

•  DAUDZAS PIeSLēGUMU IeSPēJAS, kAS 
ļAUJ PASLēPT JUMS VISAS CAURULeS, 
kā JūS VēLATIeS

BūtIskĀkaIs Par tĒrauDa 
PaNeĻu raDIatorIeM 
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Mēs vēlamies jums sniegt vislabāko. Tas nozīmē gan labāko siltumatdevi un temperatūras regulēšanu, gan, protams, dizainu. Lai to 
nodrošinātu, mēs neko neatstājam nejaušību varā, izvēloties izejmateriālus un komponentus. Mūsu ražošanas procesi ir optimizēti 
tā, lai nodrošinātu izcilus rezultātus. Turklāt ražošanas procesa nobeigumā mēs katru radiatoru pārbaudām apstākļos, kas ievērojami 
pārsniedz tos, kas jebkad varētu rasties jūsu mājās. Tāpēc mēs nebaidāmies dod 10 gadu kvalitātes garantiju. Mēs uzticamies saviem 
izstrādājumiem. Un jūs arī varat tiem uzticēties. 

lAbi izejmAteriāli ir lielisks sākums 
Visi siltumapmaiņas paneļi un konvektori 
to iekšienē ir izgatavoti no tērauda.  
Augstākās kvalitātes, protams. Tas pats 
attiecas arī uz visu pārējo ražošanas  
procesu. Visas siltumapmaiņas paneļi un 
konvektori radiatoru iekšienē ir izgatavoti 
no tērauda. Tikpat kvalitatīvi kā materiāli 
ir arī gadiem ilgu, rūpīgu izpētes darbu 
rezultātā izstrādātie dizaini. Piemēram, 
attālums starp profiliem ir izraudzīts tā, 
lai maksimāli izmantotu fizikas likumu 
noteiktās iespējas. Rezultāts ir efektīva 
un spēcīga siltuma atdeve. 

konstruēts, ņemot vērā it visu 
Tomēr tikai un vienīgi ar siltumapmaiņu 
ir par maz. Lai nodrošinātu siltumu stilīgā 
veidā, mēs rūpējamies par to, lai siltum-
apmaiņa būtu apvienota ar patīkamu, 
elegantu izskatu. Taču saglabājot efekti-
vitāti. Piemēram, pievērsiet uzmanību tam, 
cik maz ūdens nepieciešams radiatorā,  
lai nodrošinātu lielu siltumatdevi. Turklāt, 
patērējot arī mazāk enerģijas. 

 

kontrolējiet sAvu vidi 
Bet arī tas vēl nav viss. Vai kādreiz esat 
bijis neapmierināts, ka radiators joprojām 
ir spītīgi auksts? Vai, ka radiatoru nevar 
vienkārši izslēgt, lai radītu telpā līdzīgus 
apstākļus kā uz ielas. Purmo tērauda 
paneļu radiators ir ne tikai stilīga izvēle. 
Tas ļauj arī vairāk nekā vienā veidā regulēt 
mikroklimatu. katru tērauda paneļu 
radiatoru var regulēt neatkarīgi no pārē-
jiem. Un tie gandrīz momentāni reaģē uz 
temperatūras izmaiņām, piemēram, ja pie 
jums ierodas viesi vai ārā sāk trakot vētra. 

10 gAdu kvAlitātes  
gArAntijA  
Mēs esam pilnīgi pārliecināti par 
saviem radiatoriem. Tieši tāpēc 
esam viens no retajiem nozares 
uzņēmumiem, kas sniedz 10 gadu 
kvalitātes garantiju pret materiālu 
vai izgatavošanas defektiem. 
Visticamāk, ka šī garantija jums tā 
arī nekad nebūs vajadzīga. Bet, pro-
tams, ka to ir patīkami apzināties.

vAi tAs izturēs slodzi?
Jūsu mājoklī tērauda paneļu radiators ikdienā darbosies pie spiediena  līdz 10 bar. Lai jums nebūtu jāraizējas par noplūdēm, visi 
radiatori mūsu rūpnīcā tiek pakļauti spiedienizturības testiem. Testēšanas laikā izmantotie spiedieni ir augstāki nekā tie, kuriem 
radiatori jebkad būs pakļauti jūsu mājoklī. Tāpēc, kad tie atstāj rūpnīcu, mēs esam pārliecināti, ka tie izturēs spiedienu. 

nogādāšAnA jums 
kad radiators atstāj rūpnīcu, mēs rūpējamies, lai tas jūs sasniegtu bez problēmām. katrs radiators tiek rūpīgi iesaiņots. Tas ir kā 
mūsu ceļamaize, pavadot radiatoru plašajā pasaulē. 

kValItĀte



sekCIJu raDIatorI
klasika. Daži no tiem ar “rozīnīti”. 



AUGSTUMS
155 - 3000 mm.  

GARUMS
Līdz 3000 mm

TIPI 
DL2, DL3, DL4,  
DL5, DL6

KRĀSA
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma iespējamas 
citas higiēniskas, 
metāliskas un RAL krāsas. 

Delta modeļu virkne ir radīta, izmantojot vismodernāko pieejamo ražošanas tehnoloģiju.  
Lāzermetināšana ļauj iegūt nemanāmas metinājumu šuves un ideāli līdzenu virsmu. Pateicoties  
šīs tehnoloģijas izmantošanai, cauruļu iekšpusē neveidojas metināšanas uzdegumi. Tas samazina 
berzi un korozijas risku. Rezultāts? klusāks, efektīvāks un ilgmūžīgāks radiators. D veida profili,  
no kuriem radies arī Delta laserline nosaukums, ir ne tikai pievilcīgi. Tie arī līdz pat 10% uzlabo 
siltumatdevi salīdzinājumā ar parastajām konstrukcijām. 

Bet vissvarīgākais ir tas, ka Delta modeļu klāsts ļauj jums izvēlēties tieši tādu radiatoru, kāds  
jums konkrētajā vietā vajadzīgs. Garu, īsu, vertikālu vai horizontālu – un jūsu izraudzītā krāsā!  
Tas ir lielisks risinājums gan aizvietojot vecos radiatorus, gan ievelkot apkuri jaunos projektos. 
Turklāt papildus tam, ka standarta piedāvājums ir 28 dažāda augstuma modeļi, tos ir iespējams 
iegādāties jebkurā augstumā no 300 līdz 3000 mm. 

AUGSTUMS 
1000, 1200, 1500,  
1800 mm 

PlATUMS 
500, 600 mm

TIPI 
DL2

KRĀSA
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma iespējamas 
citas higiēniskas, 
metāliskas un RAL krāsas. 

024 025

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l l l l

l l l l

Guļamistaba l l l l l

Vannas istaba l l l

Dzīvojamā istaba l l l l l

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l l l l l

l l l

Guļamistaba l l

Vannas istaba l l l l l

Dzīvojamā istaba l l l

Delta laserlINe
Lāzermetināšana pievilcīgam bezšuvju izskatam. Un augstākai kvalitātei. 
SeKCIjU RADIAToRI 

Delta tWIN
Labākais no abām pasaulēm vannas istabām un virtuvēm 
SeKCIjU RADIAToRI 

Delta Twin modeļu sērija 
optimizē ar lāzermetināšanas 
tehnoloģiju izgatavotos Delta 
radiatorus virtuvēm un vannas 
istabām. Tās ir vietas, kur bieži 
vien siltums ir vajadzīgs nekavē-
joties, un Twin to nodrošina. 
Lielā virsma ātri izstaro daudz 
siltuma. Tas nozīmē arī, ka varat 
uz Twin radiatora likt daudzus 
slapjus dvieļus, nepasliktinot tā 
sildīšanas īpašības. Protams, ka 
ir iekļauts arī regulējams dvieļu 
statīvs. Un higiēnas standarti ir 
tikpat augsti kā parastiem Delta 
Laserline modeļiem. 



AUGSTUMS 
Horizontāli:  
422, 472, 522, 572 mm

Vertikāli:  
490, 540 mm
 

GARUMS 
Horizontāli: 
1850, 2150, 2350,  
2850, 3150 mm 

Vertikāli: 
1100, 1300, 1500 mm

KRĀSA 
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma iespējamas 
citas higiēniskas, 
metāliskas un RAL krāsas. 

Mēs uzskatām, ka apkures risinājumi nav kaut kas, ar ko jums jāsadzīvo. Tiem jābūt tādiem, lai dzīvot būtu patīkami. Un šis nu ir ideāls 
formas un funkcionalitātes sakausējums. Delta Column Bench nodrošina jums visas lāzermetināto Delta modeļu virknes priekšrocības 
mēbeļu veidolā, lai tādejādi darītu pievilcīgāku jūsu dzīves telpu. Izvēlieties vai nu vertikālas, vai horizontālas sekcijas. Protams, tieši tādā 
krāsā, kā vēlaties. Un greznojiet tās ar stiklu, koku vai marmoru, kuru dizaina risinājumus izstrādājuši vadošie interjera dizaineri. Punktu  
uz “i” pieliek sīkas detaļas. Piemēram, visi savienojumi ir neredzami. Vai nav lieliski, ka kaut kas praktisks izskatās tik labi? 

Tāpat kā Delta Column Bench, 
arī Delta Bar pārveido jūsu 
radiatoru arhitektoniskā 
objektā. Rezultāts ir ne tikai 
dizaina pērle, bet arī moderns 
sadzīves priekšmets. Iedomājie-
ties tikai brokastu galdu, kurš 
jūs sasilda un ļauj baudīt 
komfortu. Vertikālās sekcijas var 
būt jebkādā krāsā, un virs tām 
atrodas stikla, koka vai marmora 
galda virsma. 

026 027

AUGSTUMS 
940, 1090 mm 

GARUMS
800, 1200 mm

KRĀSA
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma iespējamas 
citas higiēniskas, 
metāliskas un RAL krāsas. 

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l l l

l l l l l

Guļamistaba l l l

Vannas istaba l l

Dzīvojamā istaba l l l

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l l l l l

l

Guļamistaba l

Vannas istaba l

Dzīvojamā istaba l

Delta ColuMN BeNCH 
Ideāls formas un funkcionalitātes sakausējums 
SeKCIjU RADIAToRI 

Delta Bar
Siltums kā arhitektūra 
SeKCIjU RADIAToRI 



DekoratĪVIe raDIatorI 
Stils ir mūsu aizraušanās. kaislīga aizraušanās. 



030 031

Ja vēlaties lielu jaudu, bet uzstādīšanai pieejamā vieta ir 
neliela, ideāla izvēle ir Purmo kon konvektors. Tas ir stilīgs 
konvektors, kurā kompakts dizains ir apvienots ar augstu 
siltumatdevi, kas ļauj jums maksimāli izmantot dzīvojamo 
telpu, vienlaicīgi saglabājot to siltu un komfortablu. Plašais 
papildu aprīkojuma klāsts atvieglo uzstādīšanu un ļauj 
pielāgot konvektora izskatu savām vēlmēm. 

AUGSTUMS 
142, 214, 286 mm 

GARUMS 
600 - 3000 mm

TIPI 
koN 21, 22, 33, 34 

KRĀSA
Balta RAL 9016.  
Ir pieejamas arī  
daudzas citas RAL un 
higiēniskās krāsas. 

PIelIeTojUMS

Gaitenis Dzīvojamā istaba

Vannas istaba lVirtuve l l l l

l l l l l l l

Guļamistaba l l l

koN
kompakts, tomēr jaudīgs 
KoNVeKToRI 



Pievilcīgo kos priekšpusi var baudīt arī uz horizontālai uzstādīšanai paredzētiem radiatoriem. Tāpat 
kā visi kos modeļi tie ir vieni no visbrīnišķīgākajiem radiatoriem, kādi vien ir radīti, turklāt tie ir arī 
ļoti jaudīgi. To nodrošina atjautīga konvekcijas tehnoloģijas izmantošana. ļaujiet kos sērijai ienest 
jūsu mājoklī nedaudz slaido līniju elegances un daudz, daudz siltuma. 

Maksimāli tīras līnijas. kos 
modeļiem ir līdzenas priekš-
puses, kas rada liegas un 
mūžīgas elegances izskatu. 
Lieliski nostrādātais augšējais 
dekoratīvais režģis un izliektie 
sāni gādā par to, lai līnijas  
būtu tīras no visām pusēm. 

Šāds daiļums ir pelnījis plašu 
pielietojumu, tāpēc jūs tos varat 
iegādāties dažādās krāsās, 
tostarp arī mirdzoša nerūsējošā 
tērauda izpildījumā. Turklāt 
izcila dizaina nerūsējošā 
tērauda dvieļu pakaramais ļauj 
maksimāli praktiski izmantot 
kos sērijas radiatorus gan vannas 
istabā, gan virtuvē. Līdz šim 
vietas ekonomēšana nekad nav 
izskatījusies tik satriecoši labi. 

AUGSTUMS 
1800, 1950, 2100 mm

PlATUMS 
450, 600, 750 mm

TIPI 
koV 21

KRĀSA 
Balta RAL 9010/9016. Pēc 
pieprasījuma iespējamas 
citas higiēniskas, 
metāliskas, RAL krāsas vai 
nerūsējošais tērauds. 

032 033

AUGSTUMS 
400, 600, 750, 900 mm

GARUMS 
450 - 1950 mm

TIPI
koH 21, 22

KRĀSA
Balta RAL 9010/9016. Pēc 
pieprasījuma iespējamas 
citas higiēniskas, 
metāliskas, RAL krāsas vai 
nerūsējošais tērauds. 

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l l l l l

l l l l l

Guļamistaba l l l l l

Vannas istaba l l l l

Dzīvojamā istaba l l l l l

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l l l l

l l l l l

Guļamistaba l l l l l

Vannas istaba l l l

Dzīvojamā istaba l l l l l

kos V 
Augsts. Gluds. Skaists. 
DeKoRATĪVIe RADIAToRI 

kos H 
Slaido līniju elegance 
DeKoRATĪVIe RADIAToRI 



Šis radiators nebaidās izslieties pilnā augumā. Tā profilētā priekšpuse uzsver augšup vērstās līnijas, bet izliektie sāni nodrošina tam tīru un 
patīkamu izskatu no visām pusēm. Šī radiatora dizaina funkcija ir ne tikai radīt augstuma sajūtu, kā to dara citi interjera dizaina vertikālie 
elementi, bet arī dot iespēju uzstādīt jaudīgu siltuma avotu vietās, kur ir ierobežots sienu laukums. 

Tiem, kuri vēlas izbaudīt Faro sērijas tīrās līnijas tradicionālākā veidā, lieliska izvēle ir horizontāli uzstādāmie modeļi. Tiem ir tāda pati 
profilēta priekšpuse un caurumoti sāni, kas rada neuzbāzīgu, tomēr spēcīgu klātbūtnes efektu, un tie ir ļoti stilīgs apkures risinājums. 
Faro H uzstāda, izmantojot komplektā iekļautos, neredzamos “Monclac” kronšteinus.  

034 035

AUGSTUMS 
1800, 1950, 2100 mm

PlATUMS 
450, 600, 750 mm

TIPI 
FAV 21

KRĀSA 
Balta RAL 9010/9016. Pēc 
pieprasījuma iespējamas 
citas higiēniskas, 
metāliskas, RAL krāsas vai 
nerūsējošais tērauds. 

AUGSTUMS
400, 600, 750, 900 mm

GARUMS 
450 - 1950 mm

TIPI 
FAH 21, 22

KRĀSA 
Balta RAL 9010/9016. Pēc 
pieprasījuma iespējamas 
citas higiēniskas, 
metāliskas, RAL krāsas vai 
nerūsējošais tērauds. 

PIelIeTojUMS

Gaitenis Dzīvojamā istaba

Vannas istaba l l lVirtuve l l l l l

l l l l l l l l l l

Guļamistaba l l l l l

Faro V 
Izcils dizains. Lepna stāja. 
DeKoRATĪVIe RADIAToRI 

Faro H
Slaidas līnijas, izliekti sāni. 
DeKoRATĪVIe RADIAToRI 



DVIeĻu ŽĀVĒtĀJI 
G

reznība ikdienā 



038 039

Flores C ir izliektas horizontālas caurules, kas atsvaidzina ļoti iemīļoto klasisko dizainu. Šiem modeļiem 
piemīt visas pārējās Flores sērijas priekšrocības, tostarp ir izmantojami arī tie paši piederumi 
vienkāršai un individuāli pielāgojamai uzstādīšanai. Un, protams, tie izstaro arī burvīgu siltumu.

AUGSTUMS 
547, 862, 1222, 1537 mm

PlATUMS 
500, 600 mm 

KRĀSA 
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma pieejamas citas 
RAL krāsas un hromējums.

Šis klasiskais dvieļu žāvētājs ir ideāli piemērots jebkurai vietai, kuru vēlaties padarīt neuzkrītoši 
elegantu, saglabājot maksimālu komfortu. Tas ir pieejams daudzās krāsās, un tie, kuri vēlas papildu 
mirdzumu, var iegādāties to hromētā izpildījumā. Flores dvieļu žāvētājam ir ļoti neliels biezums,  
kas padara to par ideālu risinājumu nelielām telpām. Maksimālai telpas izmantošanai to pat var 
lietot arī kā telpu sadalošu elementu. 

AUGSTUMS 
547, 862, 1222, 1537 mm 

PlATUMS
500, 600 mm 

KRĀSA 
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma pieejamas citas 
RAL krāsas un hromējums.

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l

l

Guļamistaba l

Vannas istaba l l l l l

Dzīvojamā istaba l

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l

l

Guļamistaba l

Vannas istaba l l l l l

Dzīvojamā istaba l

Flores C
Izliekts un efektīvs
DVIeĻU ŽĀVĒTĀjI 

Flores 
Brīnišķīgs risinājums nelielām telpām 
DVIeĻU ŽĀVĒTĀjI 



040

Apolima stilīgie izliekumi ir vērtība ikvienā telpā, kurā tas uzstādīts. Tas ir ideāls dvieļu žāvētājs. 
Rindveida konstrukcija ļauj uz tā izvietot lielu daudzumu dvieļu, tādējādi palīdzot pārvērst haosu 
kārtībā. Turklāt ir pieejami arī tādi Apolima modeļi, kuri ir pietiekami jaudīgi, lai nodrošinātu 
virtuves apsildīšanu. Lietojiet šos modeļus sava stila akcentēšanai. Vai arī kā atsevišķu centrālu 
dizaina priekšmetu. 

AUGSTUMS 
830, 1130, 1430, 1730 mm

PlATUMS 
650, 800 mm 

KRĀSA
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma pieejamas 
citas RAL krāsas. 

041

AUGSTUMS 
700, 912, 1336, 1548 mm

PlATUMS 
400, 500 mm 

KRĀSA
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma pieejamas 
citas RAL krāsas. 

Java nepārprotami ir klasisks dvieļu žāvētājs, tomēr tas nenoliedzami izskatās īpašs. Sildelementi ir 
eliptiski un novietoti slīpi, kas piešķir Java modeļiem izteiktu gaisīgumu. Pilnīgai pielāgojamībai Java 
dvieļu žāvētājus var pieslēgt no labās vai kreisās puses atbilstoši jūsu vajadzībām. 

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l

l

Guļamistaba l

Vannas istaba l l l l l

Dzīvojamā istaba l

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l

l

Guļamistaba l

Vannas istaba l l l l l

Dzīvojamā istaba l

aPolIMa
Ideālas līnijas vannas istabai. Arī dzīvojamajai istabai. 
DVIeĻU ŽĀVĒTĀjI 

JaVa
Viegls un gaisīgs 
DVIeĻU ŽĀVĒTĀjI 



kurš apgalvo, ka caurulēm jābūt apaļām? Ios ir pilnīgi plakanas, horizontālas caurules, tomēr to 
taisno stingrību mīkstina izliekums uz āru. kopumā no šī dvieļu žāvētāja strāvo gan laba gaume, 
gan mierīga savaldība. Pateicoties tam, ka pieslēguma vieta atrodas pa vidu, uzstādīšanas punkts  
ir pilnīgi apslēpts. 

042 043

Minorca dvieļu žāvētājs ir atbilde tiem, kuri nevēlas ne precīzus taisnstūrus, ne arī kaut ko pilnīgi 
apaļu. Tajā efektīvi ir apvienotas abas formas. Pieplacinātas, ovālas caurules veido maigu izliekumu 
un savienojas ar stingru, taisnu līniju abās pusēs. Minorca dvieļu žāvētājs nenoliedzami cels jebkuras 
vannas istabas prestižu. 

AUGSTUMS 
849, 1220, 1750 mm 

PlATUMS 
495 mm 

KRĀSA
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma pieejamas citas 
RAL krāsas un hromējums. 

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l

l

Guļamistaba l

Vannas istaba l l l l l

Dzīvojamā istaba l

AUGSTUMS
1185, 1698 mm 

PlATUMS 
595 mm 

KRĀSA 
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma pieejamas 
citas RAL krāsas. 

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l

l

Guļamistaba l

Vannas istaba l l l l l

Dzīvojamā istaba l

MINorCa
Formu kokteilis
DVIeĻU ŽĀVĒTĀjI 

Ios
Laužot stereotipus
DVIeĻU ŽĀVĒTĀjI 



045044

AUGSTUMS 
1250 mm 

PlATUMS 
572 mm 

KRĀSA 
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma pieejamas 
citas RAL krāsas. 

Anafi ir tik pārsteidzoši skulpturāls, ka, iespējams, jūs vēlēsieties tādu ne tikai vannas istabā, bet arī 
dzīvojamajā istabā. Drosmīgā forma tiecas uz augšu, veidojot mākslas darbu. Īstiem stila gardēžiem 
šis izsmalcinātais siltuma avots ir pieejams arī hromētā un zeltītā izpildījumā. 

Aldabra dvieļu žāvētājs ir 
konstruēts ekstravagantajai 
cilvēces daļai. Tā viļņainās līnijas 
rada ļoti dinamisku izskatu, 
tomēr neraugoties uz visu 
krāšņumu, nav aizmirsta  
arī funkcionalitāte. Mainīgie 
izliekumi ļauj viegli izvietot 
daudzus dvieļus. Aldabra ir 
izaicinošs. Tas ir neparasts.  
Un neparasti brīnišķīgs. 

AUGSTUMS 
1014, 1344, 1674 mm 

PlATUMS 
700 mm 

KRĀSA 
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma pieejamas  
citas RAL krāsas. 

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l

l

Guļamistaba l

Vannas istaba l l l l l

Dzīvojamā istaba l

PIelIeTojUMS

Gaitenis

Virtuve l

l

Guļamistaba l

Vannas istaba l l l l l

Dzīvojamā istaba l

aNaFI
Pārsteidzoši skulpturāls
DVIeĻU ŽĀVĒTĀjI 

alDaBra
Viļņains, dinamisks, apburošs.
DVIeĻU ŽĀVĒTĀjI 



046 047

Linosa dvieļu žāvētāji sniedz jums unikālu iespēju izpaust  
savu personisko stilu. To dizains izceļas divējādi. Pirmkārt, 
horizontālās caurules ir eleganti pieplacinātas priekšpusē, 
piešķirot visai konstrukcijai gaisīgu izskatu. otrkārt, to 
eleganci aptver vertikāli statņi, kuru profilu apdarē ir  
izmantoti materiāli pēc jūsu izvēles: matēts tērauds vai ļoti 
tumšs koks. Jo mēs uzskatām, ka ir jābūt iespējai izvēlēties. 

AUGSTUMS
776, 1154, 1742 mm 

PlATUMS
504 mm

KRĀSA 
Balta RAL 9016. Pēc 
pieprasījuma pieejamas 
citas RAL krāsas.

PIelIeTojUMS

Gaitenis Dzīvojamā istaba

Vannas istaba l l l l lVirtuve l l l

l l

Guļamistaba l

lINosa
Matēts tērauds vai koks? Izvēlies savu stilu!
DVIeĻU ŽĀVĒTĀjI 



Andros sērijas elegantās, no sienas plūstošās līnijas plūc 
uzvarētāja laurus ikvienā interjerā. Rāmis atrodas tieši pie 
sienas, aizņemot ļoti mazu biezumu, un tā trīsstūrainās  
malas liegi un ieslīpi virzās uz āru, pieskaņojoties horizontā-
lajām caurulēm. 

Ar M modeļiem ir iespējams panākt vēl tīrāku izskatu. 
Pieslēguma vieta M atrodas pa vidu, un pieslēguma punktu 
nosedz priekšējais panelis. Tādējādi pilnīgi nekas nenovērš 
uzmanību no gaumīga dizaina. 

048 049

PIelIeTojUMS

Gaitenis Dzīvojamā istaba

Vannas istaba l l l l lVirtuve l

l l

Guļamistaba l

AUGSTUMS
776, 1154, 1742 mm

PlATUMS
595 mm

KRĀSA 
Balta RAL 9016 (Andros M).  
Pēc pieprasījuma pieejamas 
citas RAL krāsas un hromējums 
(Andros CH). 

aNDros CH / aNDros M
Mazs biezums. Spēcīgs mirdzums.
DVIeĻU ŽĀVĒTĀjI 



Purmo izstrādājumu klāsts ir ļoti plašs,  
un daudzus risinājumus var lietot dažādās 
telpās. Dažreiz jūsu izvēles pamatā var  
būt tikai un vienīgi estētiskie apsvērumi, 
piemēram, ja vēlaties ko neuzkrītošu vai 
pārsteidzoši skulpturālu. Citreiz noteicošā 
loma var būt praktiskākiem apsvērumiem. 

Viena no lietām, kas jāpatur prātā, ir 
apsildes jauda. Cik liela ir telpa? Vai jums  
tā regulāri ir ātri jāsasilda? Vai ir jāņem 
vērā kādi īpaši apsvērumi? Vēl kāds ļoti 
būtisks moments ir pašas istabas 
mikroklimats. Piemēram, vannas istabās 
un virtuvēs ir augstāks mitruma līmenis, 
un tās ir arī vietas, kurās katru dienu ir 
jāžāvē tekstilizstrādājumi. Lai palīdzētu 
jums izvēlēties Purmo apkures risinājumu, 
kurā komfortabli varēsiet dzīvot daudzus 
turpmākos gadus, mēs esam sagatavojuši 
šo sarakstu ar ieteicamajiem modeļiem 
dažāda veida telpām. 
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