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Nav pietiekoši  
daudz vietas  
radiatoram?
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Domāt vertikāli nozīmē  
– domāt radoši par apkures 
risinājumiem, ieraudzīt jaunas 
iespējas siltuma sniegšanā jūsu 
klientiem. Domājiet vertikāli  
un jūs vairs nebūsiet ierobežoti 
horizontāli sienu virsmās. jūs varat 
radīt siltumu pavisam jaunos 
veidos, palielināt komfortu un  
uzlabot ikvienas telpas stilu  
– neiecērtot robu budžetā. kad 
domājam par labākajiem apkures 
risinājumiem, mēs Domājam 
vertikāli un mūsu zināšanas  
vienmēr ir jūsu rīcībā. līdz ar to,  
ja vēlaties pārnest mikroklimata 
komfortu jaunā līmenī, aprunā- 
jieties ar mums. kopā mēs to 
spējam panākt.

mēs vienmēr jūs atbalstīsim 
pareiza risinājuma atrašanā

Mēs esam, lai vienmēr nodrošinātu jums atbalstu radiatoru 
izvēlē, pilnu uzstādīšanas konsultāciju un svarīgu tehnisko 
atbalstu.Un kā vadošais Eiropas partneris apkures risinājumu 
robežās, mēs pārliecināmies, ka mūsu radiatori piegādātāj-
rūpnīcas noliktavā ir pieejami pietiekami lielā skaitā, lai jūs 
vienmēr varētu brīvi domāt vertikāli.





Nav pietiekoši daudz 
vietas komfortam?

vertikāli radiatori 
vertikālām vietām

Tikai tāpēc, ka sienu platība ir ierobežota, nenozīmē, ka tā 
būtu jāatstāj auksta un tukša. Vertikālie radiatori dod iespē-
ju pārnest apkures komfortu augstākā līmenī jaunās virsmās 
jūsu klienta mājās. Pieejami sākot ar 300 mm platumu un 
augstumu līdz pat 2300 mm, vertikālie radiatori ļauj jums 
uzveikt visus horizontālos ierobežojumus.



Vertikālie radiatori ir piemēroti ikvienas telpas gaisotnei. 
Neraugoties uz to, vai tās ir Vertical klasiskās  paneļu 
līnijas, vai Faro nogludinātais profils, vai arī Kos plūdenās 
līnijas, jūs vienmēr varat piedāvāt saviem klientiem apkuri, 
kas pilnībā atbilst viņu stilam. Katrs no šiem modeļiem ir 
pieejams dažādās krāsās un metāliskā apdarē.

Nav pietiekoši daudz 
vietas īstajam stilam?

vertikālas formas un  
apdare katra gaumei



Mēs piedāvājam pilnu standarta vertikālo radiatoru  
diapazonu. Tādēļ vien, ka nākas no horizontāla pāriet uz 
vertikālu, jums nav jāsatraucas par izdevumu palielināšanos. 
Tie sniedz pat vēl vairāk atraktīvu iespēju jūsu klientiem un 
sniedz vēlvairāk uzstādīšanas iespēju.

Nav pietiekoši daudz 
līdzekļu budžetā citām 
iespējām?

vertikālie radiatori  
neiecērt robu budžetā



Izvēloties kādu no mūsu vertikālo radiatoru pamatmodeļiem, 
Vertical, Faro V un Kos V, jūs varat piedāvāt klientiem augstas 
siltumatdeves, viegli regulējamu apkures avotu un stilu, ko 
viņi kāro. Tie ir pieejami plašā augstumu diapazonā un  
platumā, sākot no 300 mm.

Plaša un  
liela izvēle

vertikālie radiatori ir  
piemēroti ikvienai klienta vēlmei
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Visi mūsu vertikālie radiatori ir pieejami 
standarta baltā krāsā RAL 9016. Pārējās 
RAL paletes krāsas un metāliskās apdares 
ir pieejamas pēc pasūtījuma.



Nav nekādu šaubu  
par kvalitāti

Kā visiem mūsu apkures risinājumiem, arī vertikāliem 
radiatoriem ir 10 gadu garantija. Korozijas un skrāpējumu 
izturīgi , tie ir izveidoti, lai izskatītos lieliski un labi sildītu 
ļoti ilgu laiku. Izstāstiet jūsu klientiem par tiem, viņi  
novērtēs to, ka varat sniegt viņiem ilgstošu siltumu. 

tas ir siltums, kas  
garantēts ilgam laikam



jūs nekad nebūsiet 
„iestrēdzis” nepareizā 
risinājumā

Noskaidrojiet, cik vienkārši ir pacelt iekšējā klimata  
komfortu jaunos augstumos mājas lapā: www.purmo.lv


