
 
 
 
 
 

Słów kilka o historii Purmo 
 
Historia Purmo w Polsce zaczęła się w 1992 roku, kiedy koncern Rettig Heating Group 

postanowił wykupić jedynego importera tych grzejników w Polsce - prywatną firmę TKM.  

W wyniku tej transakcji powstała firma Rettig Polska. Dzięki swej znakomitej jakości 

grzejniki Purmo szybko zyskały uznanie zarówno wśród indywidualnych inwestorów, jak  

i instalatorów. Klienci docenili ich funkcjonalność i estetykę, pozwalając stopniowo 

przechodzić „do lamusa” przestarzałym i mało estetycznym grzejnikom żeliwnym. Sukces 

handlowy przyczynił się do podjęcia strategicznej decyzji o rozpoczęciu produkcji  

w Polsce. W roku 1993 zakupiona została część Huty Silesia w Rybniku, a po roku 

rozpoczęto tam produkcję pierwszych polskich grzejników Purmo. Obecnie z taśm trzech 

najnowocześniejszych linii produkcyjnych schodzi ponad 2 mln grzejników rocznie,  

a od maja ubiegłego roku powstaje w rybnickiej fabryce także płyta izolacyjna Rolljet – 

jeden z elementów systemu wodnego ogrzewania podłogowego Purmo. Linia 

produkcyjna o szacowanej wydajności około 1 mln m² płyty Rolljet rocznie jest 

odpowiedzią na rosnącą popularność wodnego ogrzewania podłogowego w Polsce. 

Dzięki rozpoczęciu produkcji Rolljetu w Rybniku firma Rettig Heating może zaoferować 

swoim klientom izolację o dowolnej grubości i dostosowaną do indywidualnych wymagań. 

Ułatwiło to również dystrybucję – poprzez połączenie dostaw elementów ogrzewania 

podłogowego z transportem grzejników płytowych Purmo. Już na samym początku 

produkcji w Polsce, Rettig Heating wdrożył europejski system kontroli jakości ISO 9002. 

Ciągłe udoskonalanie tego procesu pozwoliło firmie przedłużyć okres gwarancji na 

grzejniki Purmo do sześciu lat. Rettig Heating posiada największą sieć dystrybucji  

w Polsce spośród wszystkich firm konkurencyjnych. Składa się ona z sieci ponad stu 

autoryzowanych przedstawicieli i kilkuset punktów sprzedaży. W bogatej ofercie 

koncernu znajdują się m.in.: grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowe, system wodnego 

ogrzewania podłogowego, a także system rurowy. Dzięki swej elastyczności, firma 

oferuje w ciągłej sprzedaży nie tylko grzejniki standardowe, ale również nietypowe 

wielkości. Oszczędza to znacznie czas klientów, którzy nie muszą oczekiwać kilka 

tygodni na realizację nietypowego zamówienia. Wszystkie grzejniki Purmo mają atesty  



i dopuszczenia jakościowe większości krajów Zachodniej Europy. Atest Higieniczny 

wydany przez Państwowy Zakład Higieny umożliwia także stosowanie grzejników Purmo 

typu P, popularnie nazywanych grzejnikami szpitalnymi, w pomieszczeniach  

o podwyższonych wymaganiach higienicznych, takich jak placówki służby zdrowia. 

Wytwarzane w Rybniku grzejniki zaspokajają potrzeby naszego rynku, a także wielu 

innych krajów europejskich, w tym Wielkiej Brytanii i Niemiec. Grzejniki Purmo 

dostarczane są również na rynki azjatyckie, głównie do Chin i Japonii. 

 

 

 

 

 


