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Purmo Plan – elegancja wśród grzejników 
 

Funkcjonalne i estetyczne grzejniki płytowe zyskały sobie dużą sympatię Polaków 
i coraz częściej stanowią stały element wyposażenia naszych domów i biur. Firma 
Rettig Heating, będąca producentem klasycznych, płytowych grzejników Purmo 
oferuje na naszym rynku także produkt dla bardziej wymagających klientów. Są to 
grzejniki Purmo Plan, wyróżniające się gładką płytą czołową i dające 
użytkownikom możliwość dyskretnego wkomponowania urządzenia grzewczego  
w wybrane wnętrze.       
 

Purmo Plan to wysokiej jakości grzejniki płytowe, których całkowicie gładka przednia 

płyta grzejna pokrywana jest farbą strukturalną w taki sposób, aby jej powierzchnia 

przybrała fakturę skórki pomarańczy. Seria ta stanowi uzupełnienie oferty klasycznych 

grzejników Purmo o profilowanej powierzchni przedniej płyty i skierowana jest do 

klientów, którzy poszukują nowych możliwości aranżacji wnętrz. Nowoczesna stylistyka 

sprawia, że grzejniki takie doskonale prezentują się w eleganckich pomieszczeniach 

mieszkalnych, biurach, salach konferencyjnych, czy wystawowych, Jednocześnie 

dyskretna gładka płyta grzejnika Purmo Plan komponuje się nawet z wnętrzami 

zabytkowymi lub stylizowanymi, nie zakłócając ich specyficznego charakteru. Dzięki 

unikalnej technologii płyta ta stanowi integralną część urządzenia i ma bezpośredni 

kontakt z czynnikiem grzewczym. Dlatego też Purmo Plan jako nieliczne grzejniki gładkie 

przystosowane są do montażu na nich podzielników kosztów ogrzewania. Grzejniki 

Purmo Plan dostępne są na rynku w szerokiej gamie, zarówno jeśli chodzi o ich rozmiar  

i moc, jak też kolorystykę. Wprawdzie fabrycznie są one malowane na biało, jednak na 

życzenie klienta wykonuje się je w dowolnym kolorze z palety RAL. Rettig Heating 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferując im największą w Polsce 

sieć dystrybucji grzejników Purmo, obejmująca ponad stu autoryzowanych dystrybutorów 

i kilkaset punktów sprzedaży. 

 

Jak wybrać grzejnik? 
Grzejniki płytowe Purmo Plan, podobnie jak wszystkie grzejniki płytowe Purmo, 

przeznaczone są do użytku w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania, gdzie 

czynnikiem grzejnym jest woda. Tak więc możemy je z powodzeniem stosować  

 



 

w większości polskich mieszkań, czy domów jednorodzinnych. Właściwy dobór grzejnika 

polega na ustaleniu jego mocy cieplnej i wymiarów. O prawidłowe obliczenie mocy 

grzejników potrzebnych do naszego mieszkania najlepiej poprosić projektanta, lub 

bezpośrednio doradców technicznych firmy Rettig Heating. Grzejniki Purmo Plan kupić 

możemy w wysokościach 300, 500, 600 i 900 mm, natomiast długość dobieramy  

w przedziale od 500 do 2000 mm. Tak więc do każdego rodzaju pomieszczenia, czy 

będzie to pokój dzienny, sypialnia, korytarz, czy pomieszczenie biurowe, dobrać możemy 

optymalną wielkość grzejnika. Dzięki oryginalnej, gładkiej powłoce przedniej płyty, 

grzejniki Purmo Plan są bardzo popularnym elementem wyposażenia wnętrz o dużej 

estetyce: salonów, reprezentacyjnych sal wystawowych, czy konferencyjnych. Równie 

chętnie wybierane są także przez indywidualnych klientów, którzy wykańczanym 

mieszkaniom, czy domom chcą dodać elegancji, poprzez wybieranie urządzeń  

o wysokiej jakości i dyskretnej stylistyce. Jeśli chodzi o barwy grzejników Purmo Plan – 

najpopularniejsze pozostają klasycznie białe, lecz coraz częściej zdarza się, że kolor 

urządzenia dobierany jest do wystroju pomieszczenia. Tak więc na nasze życzenie 

możemy otrzymać grzejnik Purmo Plan harmonizujący z kolorystyką wnętrza, w jakim 

będzie zainstalowany.  

 

Jak powstają grzejniki płytowe? 
Grzejniki typu Purmo Plan sprowadzane są do Polski z Finlandii, a klasyczne grzejniki 

płytowe Purmo wytwarzane są m.in. w najnowocześniejszej fabryce w Rybniku, skąd 

trafiają zarówno na nasz rynek, jak i do większości krajów zachodniej Europy, do Rosji, 

na Litwę, do Chin i Japonii. Powstają one z wysokiej jakości blachy stalowej walcowanej 

na zimno. Podkładowe malowanie grzejników wykonuje się metodą kataforezy 

najnowszej generacji, malowanie finalne zaś – metodą napylania elektrostatycznego. 

Gwarantuje to najwyższą jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Już na samym początku 

produkcji w Polsce, firma Rettig Heating wytwarzająca grzejniki Purmo wdrożyła 

europejski system kontroli jakości ISO 9002. Ciągłe udoskonalanie tego procesu 

pozwoliło firmie przedłużyć okres gwarancji na grzejniki Purmo do sześciu lat. Niezwykle 

ważne jest bowiem utrzymanie wysokiej jakości produktów. Wszystkie grzejniki Purmo 

mają więc atesty i dopuszczenia jakościowe większości krajów Zachodniej Europy,  

a prosta stylistyka sprawia, że stanowią one ozdobę pomieszczeń i harmonizują  

z każdym wnętrzem. 

  


