
 

Warszawa, 26 września 2002 
 
Z Purmo jest gorąco...  
 
Do początku nowego roku jeszcze trzy miesiące, a firma Rettig Heating, producent 
popularnych grzejników płytowych Purmo już zaprezentowała Kalendarz Purmo 
2003. Składają się na niego subtelne, czarno-białe fotografie wykonane wśród 
taśm produkcyjnych fabryki grzejników w Rybniku. Surowy metal maszyn, 
tłoczona blacha i opary unoszące się w trakcie jej spawania, a pośród tego 
wszystkiego delikatne, kobiece twarze, spoglądające na nas z kart srebrnego 
kalendarza.  
 

Koncepcja kalendarza firmy Rettig Heating 

jest klasycznie prosta: czarno-białe 

fotografie zostały wykonane wśród linii 

produkcyjnych fabryki w Rybniku, gdzie 

powstają grzejniki  Purmo. Każde zdjęcie 

ilustruje jeden z procesów ich powstawania. 

Zaczynając od ogromnych zwojów stali,  

z których produkuje się grzejniki, śledzimy 

krok po kroku wszystkie etapy ich 

skomplikowanej produkcji: tłoczenie, 

zgrzewanie, próby szczelności i malowanie, 

aż do momentu, kiedy wózek widłowy 

pakuje produkt finalny do samochodów 

transportowych. Tajników pracy tej 

najnowocześniejszej fabryki, wytwarzającej 

rocznie ponad  2 mln  grzejników płytowych,  

nie zgłębiamy bynajmniej sami. W ten skomplikowany i magiczny świat maszyn wprowadzają nas 

ni mniej, ni więcej tylko kobiety. Autor zdjęć – Artur Nyk stworzył niezwykły, zjawiskowy klimat kart 

kalendarza. Wśród ciężkich, skomplikowanych maszyn i oparów spawanej blachy pojawiają się 

piękne, tajemnicze pracownice fabryki grzejników. Duża w tym zasługa stylisty – Tomasza 

Ossolińskiego. Zdjęcia urzekają swą prostotą i klasą. Oprawione w srebrne ramy karty kalendarza 

tworzą całość nader intrygującą. Stajemy się świadkami połączenia najnowocześniejszej techniki 

 



z pięknem w czystej postaci. Premiera Kalendarza Purmo 2003 odbyła się 19 września  

w warszawskim Teatrze Komedia. Zgromadzeni w Teatrze goście – dziennikarze, pracownicy,  

a także partnerzy handlowi firmy Rettig Heating, obejrzeli spektakl komediowy pt. „Stosunki na 

szczycie” w doborowej obsadzie m.in. Agnieszki Kotulanki, Katarzyny Skrzyneckiej, Andrzeja 

Zaorskiego i Zbigniewa Bończaka. Potem przyszła kolej na zapowiadany Kalendarz Purmo 2003. 

Wyobraźnię widzów poruszył film nakręcony w trakcie sesji fotograficznej w rybnickiej fabryce 

grzejników. Nowoczesny, a jednocześnie uwodzący widza swym tajemniczym klimatem wideoklip 

zrobił na wszystkich ogromne wrażenie i dał przedsmak tego, co zobaczyć mieli za chwilę na 

sztalugach zasłoniętych jedwabnymi kotarami. Po ich usunięciu oczom gości ukazały się sceny  

z codziennego życia fabryki, oraz towarzyszące im niecodziennej urody kobiety. Poznajemy 

zatem mistrzów produkcji, pracowników malarni, czy operatorów wózków widłowych  

w najwdzięczniejszej z możliwych postaci.   

Premiera Kalendarza Purmo 2003 była jednocześnie zwieńczeniem jubileuszowego roku firmy 

Rettig Heating, która obchodzi dziesięciolecie istnienia marki Purmo w Polsce. Jednak jej historia 

jest o wiele dłuższa niż polskie dziesięć lat. „Purmo – lider rynku grzejników – powstało 50 lat 

temu w Finlandii, gdzie ciepło jest kwestią przeżycia” – tłumaczy motto firmy Wojciech Makowski, 

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Rettig Heating. Sukces rynkowy marki Purmo to efekt ciągłej 

pracy nad utrzymaniem najwyższej jakości produktów, a także dbałości o jej wizerunek wśród 

klientów i pracowników koncernu. Zarówno doskonałe wyniki ekonomiczne, jak i nieszablonowe 

działania, takie jak warszawska premiera Kalendarza Purmo 2003, czynią z Purmo światowego 

lidera branży grzewczej.  

 


