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POLE PIISAVALT

RUUMI?
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Radiaatorile pole  
piisavalt ruumi? 
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VeRtikaalne mõtlemine 
tähendab loovat lähenemist 
küttelahendustele ja uute 
võimaluste leidmist hoonete 
soojendamiseks. kui mõtled 
vertikaalselt, ei piira sind horison-
taalsed pinnad. Saad paigutada 
soojusallikad enneolematutesse 
kohtadesse, lisades ruumidele 
mugavust ja stiili, ning kõike seda 
mõõduka eelarvega. VeRtikaal-
Selt mõeldeS leiame parimad 
küttelahendused ning kõik meie 
oskused ja teadmised on alati sinu 
käsutuses. kui tahad täiuslikke 
küttelahendusi, räägi meiega.  
koos saame kõigega hakkama.

aitame leida  
teil õige tee

Oleme alati sinu kõrval, et pakkuda abi radiaatorite valikul 
ja vajalikku tehnilist tuge. Euroopa juhtiva radiaatorite 
tootjana püüame hoolitseda, et meie radiaatorid oleksid 
edasimüüjate juures vabalt saadaval ning sul oleks alati 
võimalus vERTikAALSELT mõELdA.





Vertikaalsed radiaatorid  
kitsastesse kohtadesse

isegi kui seinal on vähe ruumi, ei pea see külmaks ja  
lagedaks jääma. vertikaalsed radiaatorid võimaldavad sulle 
kõrgeimat taset küttelahendustes. Saadaval on laiused 
alates 300 mm ja kõrgused kuni 2100 mm. vertikaalne 
radiaator aitab Sul ületada horisontaalseid piiranguid. 

Pole ruumi  
mugavuse jaoks?



vertikaalsed radiaatorid loovad igas ruumis mõnusa  
õhkkonna. valikus on klassikalise joonega paneelid vertical, 
saleda profiiliga Faro ja pehme vormiga kos, et saaksid alati 
igale kliendile pakkuda õiges stiilis küttelahenduse. kõik 
mudelid on saadaval laias värvivalikus ja erinevate  
metallikviimistlustega.

Vertikaalsed vormid ja  
viimistlused igale maitsele

Pole ruumi  
stiilile?



Pakume suures valikus vertikaalseid standardradiaatoreid. 
Nii et kui vajad horisontaalse asemel vertikaalset, ei pea sa 
eelarve pärast muretsema. See muudab need Sinu kliendi 
jaoks veelgi atraktiivsemaks ning Sul on veelgi rohkem 
paigaldusvõimalusi.

Vertikaalsed radiaatorid  
ei aja eelarvet lõhki

eelarves pole ruumi 
uutele võimalustele?



meie vertikaalsete radiaatorite kolm põhimudelit – vertical, 
Faro v ja kos v – aitavad sul pakkuda kõrge efektiivsusega 
ja hõlpsalt seadistatavaid küttekehi konkreetsele kliendile 
sobiva viimistluse ja stiiliga. kõik mudelid on saadaval eri 
kõrgustega ning laiusega alates 300 mm.

Vertikaalsed radiaatorid  
vastavalt iga kliendi vajadustele

Profi
leeritud esipaneeli ja kum

erate küljekatetega  
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lai ja kõrge valik
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kõikide vertikaalsete radiaatorite  
standardviimistlus on valge RAL 9016.  
Tellida on võimalik kõiki teisi RAL  
kataloogi värve ja metallikviimistlusi.



Nagu kõigil meie küttelahendustel, on ka vertikaalsetel  
radiaatoritel 10-aastane garantii. Rooste- ja kriimustus-
vastase pinnaga radiaatorid kütavad kaua ja näevad kaua 
head välja. Räägi sellest oma klientidele, nad on kauakestva 
soojuslahenduse üle rõõmsad.

Soojus, mis  
kestab kaua

kvaliteedis  
pole kahtlust



Valedel lahendustel 
pole mõtet

vaata lähemalt, kuidas küttelahendused  
uuele tasemele viia: www.purmo.ee


