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PRAKTYCZNIE W KUCHNI 
Dekoracyjny grzejnik  

kolumnowy Purmo Delta Twin M 
łączy najnowocześniejszą 

technologię wykonania 
 z klasycznym wzornictwem, 

zapewniając najwyższy komfort 
ogrzewania i użytkowania. 

Praktyczny drążek, który można 
zamontować na dowolnej 

wysokości, przyda się w kuchni 
do suszenia ściereczek.

REKOMENDACJA  
„M jak mieszkanie”  

to znak jakości, 
innowacyjności, dobrego 

stylu. Przyznajemy  
ją produktom wyróżniającym 

się na rynku, godnym 
polecenia.

2016

Grzejniki Delta Laserline 
marki Purmo produkuje się 

przy użyciu technologii  
kompletnego spawania  

laserowego. Są trwałe  
i wydajne, za co przyznajemy 

im REKOMENDACJĘ 
 „M jak mieszkanie”.

Klasyka na nowo

REKOMENDACJE

U nikalna w skali światowej, nowoczesna technologia kompletnego 
spawania za pomocą wiązki laserowej sprawia, że spoina między 
żeberkami ma minimalną szerokość. Dzięki temu najbardziej  
narażone na korozję miejsce zostało niemalże wyeliminowane.  

W parze z trwałością idzie wydajność – rury profilowane w kształt litery D 
mają większą powierzchnię wymiany ciepła w porównaniu z klasycznymi  
rurami o przekroju kołowym, ponadto promieniuje ono bardzo  
równomiernie. 
   Duży odstęp pomiędzy sąsiadującymi elementami dodaje całej formie  
lekkości, jest też praktyczny – grzejniki są łatwe do czyszczenia. To cecha  
wyjątkowo istotna dla alergików. Z przestrzeni między żeberkami  
bez problemu można usunąć osiadający kurz.

Grzejniki Delta marki Purmo są dostępne w 27 standardowych  
wysokościach. Dodatkowo na życzenie można zamówić każdą wysokość  
od 300 do 3000 mm, z dokładnością co do milimetra. Wszystkie modele  
mają 10 lat gwarancji.  

 

Więcej niż grzejnik
Tradycyjne kaloryfery czasami bardzo utrudniają  
urządzenie wnętrza. Najczęściej zdarza się  
to w małych pomieszczeniach, gdzie mamy 
niewielkie możliwości manewru. Dlatego bardzo 
podobają mi się grzejniki Purmo, które jednocześnie 
są meblami. Spełniają swoją podstawową funkcję  
– ogrzewają pomieszczenie, a dodatkowo zastępują 
ławę lub barek, pozwalając zaoszczędzić miejsce. 
Dużym atutem jest możliwość dopasowania  
ich do projektu – wysokość, szerokość, kolor  
i materiał, z którego zrobione są blat i siedzisko, 
można dobrać indywidualnie. 

Olga Kass
redakcja „M jak mieszkanie”

WYGODNY
Grzejnik Delta Column Bench z płytą do siedzenia  
wykonaną z multipleksu bukowego sprawdzi się  
w przedpokoju lub korytarzu.

CIEPŁY BAREK
Delta Bar może służyć 

 jako bufet i być jednocześnie 
elementem podziału  

przestrzeni mieszkania.
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CZYSTA PODŁOGA
Parownica SC1 dostępna jest również w wersji Premium. Wyróżnia ją biały kolor oraz dodatkowe wyposażenie: dysza ręczna z wężem parowym.  
Jest ona dostępna także z zestawem podłogowym do czyszczenia wszelkiego rodzaju twardych posadzek. Dzięki takim akcesoriom mycie paneli, 
drewna, płytek lub wylewek żywicznych to czysta przyjemność. Warto tylko pamiętać o wcześniejszym odkurzeniu powierzchni.

 

Poręczne i zręczne urządzenie
Współczesny rynek AGD kusi tysiącami sprzętów ułatwiających 
sprzątanie, gotowanie, majsterkowanie. Wiele z nich jest naprawdę 
świetnych, tylko gdzie je przechowywać w domu? Parownicę SC1 
lubię za niewielką wagę (1,5 kg) i kompaktowe wymiary. Bez prob- 
lemu ukryje się w szafce pod zlewozmywakiem, a należące do niej 
akcesoria zmieszczą się w siatce dostarczonej z urządzeniem.  
Do parownicy można dopasować szereg nakładek czyszczących. 
Niedużych, za to wielofunkcyjnych – pozwalających zastąpić  
tradycyjne mopy, szczotki, skrobaki, ręczniki oraz mnóstwo deter- 
gentów potrzebnych do sprzątania. Parownicy wystarczy woda.

REKOMENDACJE

C zyszczenie parą zdobywa coraz więcej zwolenników. 
Nic dziwnego, jest proste i skuteczne. Jego tajemnica 
tkwi w połączeniu wysokiego ciśnienia i temperatury 
strumienia pary. Cząsteczki pary wnikają między brud 

a czyszczoną powierzchnię, odspajają zanieczyszczenia (nawet  
te trudne do usunięcia innymi metodami). Proces odbywa się bez 
udziału preparatów chemicznych, co powinno ucieszyć alergików, 
fanów ekologii oraz zdrowego stylu życia. Wystarczy wlać do pa-
rownicy odpowiednią ilość wody, podłączyć urządzenie do prądu. 
Po trzech minutach można działać – wyczyścić wodoodporne  
powierzchnie jak okna, podłogi, sanitariaty, piekarniki, okapy, 
baterie. Usuwać ślady palców, osady, przypalony tłuszcz itd.

SC1, jak każda parownica marki Kärcher, wyposażona  
jest w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem 
przez dzieci. Ma też zawór bezpieczeństwa zapobiegający  
otwarciu bojlera, gdy panuje w nim wysokie ciśnienie.  
Maksymalne ciśnienie pary wynosi 3 bary.   
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