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Warszawa, 27 czerwca 2003 
 
 
Polskie grzejniki Purmo są w Europie już od 10 lat 
 
Koncern Rettig Heating produkuje popularne na naszym rynku grzejniki płytowe 
Purmo w fabryce w Rybniku od 1993 roku. Wtedy to na skutek modernizacji starej 
Huty Silesia powstał najnowocześniejszy zakład produkcyjny. Obecnie na trzech 
liniach technologicznych wytwarza się tam zarówno grzejniki, jak i płytę izolacyjną 
Rolljet – jeden z elementów wodnego ogrzewania podłogowego Purmo. W tej 
chwili grzejniki z Rybnika zaspokajają potrzeby nie tylko naszego rynku, ale są 
eksportowane do większości krajów europejskich, w tym Wielkiej Brytanii  
i Niemiec, a także do Azji.  
 

„Można powiedzieć, że produkowane w Polsce grzejniki Purmo weszły do Unii 

Europejskiej już 10 lat temu” – mówi z satysfakcją Jacek Łuczak, Dyrektor ds. Eksportu 

firmy Rettig Heating. „Ogromny sukces rynkowy naszych produktów skłonił nas do 

podjęcia decyzji o eksporcie. Początkowo nawiązaliśmy współpracę z Węgrami, 

następnie z Litwą i pozostałymi krajami zza naszej wschodniej granicy, a stopniowo  

z większością państw europejskich. Popyt okazał się tak duży, że wkrótce rybnickie 

grzejniki Purmo dostępne były na rynkach większości krajów Unii Europejskiej. Teraz, po 

wejściu Polski do UE, współpraca ta będzie dużo łatwiejsza zarówno dla nas, jak  

i naszych partnerów handlowych” – tłumaczy dalej Jacek Łuczak. „W tej chwili 

największym importerem grzejników Purmo wytwarzanych w naszej fabryce jest Wielka 

Brytania, do której trafia ponad pół miliona sztuk tych urządzeń rocznie. Podobnie dobra 

współpraca przebiega z litewską firmą Senukai posiadającą sieć ogromnych marketów 

ogólnobudowlanych i będącą w ścisłej czołówce największych litewskich przedsiębiorstw. 

Duże ilości grzejników eksportowane są do Niemiec, Rosji, na Węgry, a także do Chin.  

W tym roku planujemy dalsze zwiększenie eksportu, obejmując nim Azję Środkową m.in. 

Kazachstan i Kirgistan, a także Armenię i Azerbejdżan”.  

W dniach 12 – 15 czerwca tego roku grupa polskich dziennikarzy z branżowych pism 

budowlanych, instalacyjnych i wnętrzarskich, a także z dzienników ogólnopolskich  

i regionalnych, odwiedziła wileńską siedzibę firmy Senukai – największego dystrybutora 



 

grzejników Purmo na Litwie. Odbyło się tam szkolenie na temat wszystkich produktów 

marki Purmo wytwarzanych przez koncern Rettig Heating. Dziennikarze spotkali się oni 

także z przedstawicielami polskiej kultury i działaczami politycznymi i społecznymi  

w Polskim Domu Kultury w Wilnie. Okazją do wymiany doświadczeń dziennikarskich była 

także wizyta w polskojęzycznym radiu „Znad Wilii”, które nadaje swój program  

w promieniu 50 kilometrów od stolicy Litwy.     

 
Początki Purmo w Polsce 
 

Historia marki Purmo w naszym kraju 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, zastępując nimi przestarzałe i mało estetyczne grzejniki żeliwne. Sukces 

handlowy przyczynił się do podjęcia strategicznej decyzji o rozpoczęciu produkcji  

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

rozpoczęto produkcję pierwszych polskich grzejników Purmo. Obecnie działają tam już 

trzy najnowocześniejsze w Europie linie produkcyjne, z taśm których schodzi około 2 mln 

grzejników rocznie. 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 dwudziestu autoryzowanych dealerów 

i kilkuset punktów sprzedaży. W bogatej ofercie koncernu znajdują się m.in.: grzejniki 

płytowe, grzejniki łazienkowe, system wodnego ogrzewania podłogowego Purmo, a także 

uniwersalny system rurowy HKS. Dzięki swej elastyczności, firma oferuje w ciągłej 

sprzedaży nie tylko grzejniki standardowe, ale również ich nietypowe wielkości oraz pełną 

gamę kolorów z palety RAL. 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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fabryka w Rybniku wytwarza na trzech liniach produkcyjnych zarówno grzejniki płytowe,  
jak i płytę izolacyjną Rolljet – jeden z elementów wodnego ogrzewania podłogowego Purmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgrzewanie grzejników płytowych Purmo Produkowane w Rybniku grzejniki poddawane  
są próbie szczelności pod ciśnieniem 13 bar 

 
  

 
 

 

W czerwcu tego roku grupa polskich dziennikarzy odwiedziła wileńską siedzibę firmy Senukai, 
będącej największym dystrybutorem grzejników Purmo na Litwie. Spotkali się oni także z 
dziennikarzami polskiego radia „Znad Wilii”, które nadaje swój program z Wilna. 


