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Încălzire prin pardoseală

PURMO oferă o gamă completă de conducte 
ușor de instalat, sisteme și distribuitoare pentru 
încălzirea prin pardoseală. Fie că este vorba 
de o baie sau de întreaga casă, o lucrare de 
renovare sau un proiect de clădiri noi, avem 
soluţii personalizate pentru fiecare lucrare. Ca 
producător atât de radiatoare, cât și de sisteme 
de încălzire prin pardoseală, PURMO ocupă un 
loc unic în industrie. Capacitatea proprie de 
producţie și laboratoarele de testare asigură 
produse de cea mai înaltă calitate. 

Specialiştii PURMO sunt pregătiţi să preia oricând 
caracteristicile oricărui proiect. Toate comenzile sunt 
pregătite personalizat în funcţie de nevoile specifice, 
oferind sprijinul necesar pe tot parcursul procesului 
de proiectare. Având suport profesionist în alegerea 
celor mai potrivite sisteme pentru fiecare proiect, 
răspundem foarte repede tuturor comenzilor.

Iar anul acesta, PURMO vine cu oferte speciale 
pentru cei care cumpără și instalează sisteme de 
încălzire prin pardoseală marca PURMO. 

SUPER PREȚ LA PLACA PURMO ROLLJET 
PENTRU ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ ȘI 
INSTRUMENT TAKER GRATUIT

Încălzirea prin pardoseală prezintă, în general, 
două mari avantaje: distribuirea uniformă a 
căldurii la nivelul întregii suprafețe a pardoselii și 
libertatea totală de amenajare interioară. În plus, 
sistemele de încălzire prin pardoseală de la PURMO 
înseamnă calitate superioară și siguranță deplină. 
De aceea, componentele sistemului de încălzire 

prin pardoseală sunt realizate din materii prime 
de cea mai bună calitate, pentru a nu compromite 
fiabilitatea instalaţiei.

În perioada 1 aprilie - 31 august 2015, PURMO 
îți oferă șansa de a achiziționa placa Rolljet pentru 
încălzire prin pardoseală cu o extra reducere de 10%.

Placa PURMO Rolljet pentru încălzire prin 
pardoseală este realizată din polistiren de diferite 
densități, expandat prin metoda fără freon, acoperit 
pe o parte cu folie în care a fost impregnată o plasă 
de întărire, care asigură fixarea corectă a agrafelor 
de fixare a conductei. Folia hașurată facilitează 
tăierea izolației și așezarea conductelor. 
Placa Rolljet are atât rol de izolație termică, 
cât și de izolație fonică.

pentru cele de 20 mm, fără a fi necesară o calibrare 
suplimentară.

Această ofertă se adresează exclusiv instalatorilor 
și poate fi accesată prin intermediul distribuitorilor 
PURMO din întreaga țară.

ACHIZIȚIONEAZĂ UN SISTEM ÎNTREG PURMO 
DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ ȘI PRIMEȘTI 
GRATUIT PARTEA DE CALCUL ȘI DESENELE 
AFERENTE

Începând cu 1 iunie 2015, la fiecare sistem 
de încălzire prin pardoseală achiziționat, 
PURMO oferă gratuit partea de calcul al 
necesarului de materiale, echipamente și 
desenele aferente. Aceasta înseamnă că 
vei primi gratuit lista de materiale necesare 
instalării, calculul aferent și desenul 
propriu-zis al sistemului final de încălzire 
prin pardoseală. Oferta este disponibilă 
doar pentru achiziționarea unui sistem 
întreg PURMO de încălzire prin pardoseală. 

Sistemele de încălzire prin pardoseală 
asigură o repartizare ideală a temperaturii 
în încăpere. Temperatura mai ridicată la 

Câștigi cu sistemele de încălzire  
prin pardoseală de la PURMO
* Prețuri speciale la placa PURMO Rolljet pentru încălzire prin pardoseală

* Instrument Taker gratuit la 350 mp placă PURMO Rolljet cumpărată

* Gratuit, partea de calcul și desene pentru un sistem întreg de încălzire prin pardoseală achiziționat de la PURMO
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Oferta PURMO nu se oprește aici. Pe lângă 
reducerea de preț, după fiecare 350 mp de placă 
Rolljet cumpărată / instalată se oferă gratuit un 
instrument Taker 3D pentru prinderea agrafelor 3D 
care fixează conductele.

Takerul 3D asigură o fixare rapidă și sigură a 
conductelor cu ajutorul agrafelor 3D, întrucât acestea 
au elemente de fixare în trei direcții pe placă Rolljet. 
În plus, poate fi folosit același instrument atât pentru 
fixarea conductelor de încălzire de 14-17 mm, cât și 

nivelul pardoselii și mai redusă la nivelul capului 
oferă confort termic optim. De aceea, încălzirea 
prin pardoseală este recomandată în special pentru 
camerele aflate la parter, cu deschidere spre casa 
scărilor, sau la mezanin, dar și în spații înalte cum 
sunt bisericile, sălile de sport sau halele de producție. 

Condiția asigurării unui confort real este aceea 
de a se elabora un proiect bine conceput și un 
montaj corespunzător al instalației. În obținerea 
tuturor avantajelor rezultate din folosirea încălzirii 
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Încălzire prin pardoseală

prin pardoseală, PURMO se bazează pe cei peste 
30 de ani de experieță în domeniu. Componentele 
sistemului de încălzire prin pardoseală sunt realizate 
din materii prime de cea mai bună calitate. 

Sistemul PURMO de încălzire prin pardoseală se 
produce în conformitate cu standardele ISO 9001 
și ISO 14001 și beneficiază de o garanție de 10 ani, 
cu condiția folosirii în instalație doar a elementelor 
aparținând sistemului PURMO.

LICHIDARE DE STOC PURMO: ÎNCĂLZIRE PRIN 
PARDOSEALĂ ELECTRICĂ LVI ŞI PURMO ELJET

Sistemele de încălzire electrică prin pardoseală 
LVI şi Purmo Eljet au intrat în lichidare finală de stoc. 
Comandaţi acum LVI Deltasoft C, LVI Deltasoft CM 
şi Purmo Eljet şi beneficiaţi de preţuri speciale, cu 
50% reduse faţă de ultima listă valabilă. Oferta este 
valabilă în limita stocului disponibil.

Sistemele de încălzire electrică prin pardoseală 
LVI sunt fabricate din materiale durabile, de înaltă 
calitate. Fiecare covor este testat în fabrică şi distribuit 
cu un card unic de verificare, după ce a fost supus 
unui test de tensiune la 4000 volţi. Covorul este 
izolat şi etanş şi poate fi instalat direct pe podeaua 
din beton amorsat sau placaj. Deltasoft C are pas de 
montare fix, în timp ce covorul Deltasoft CM poate fi 
montat la ce pas se doreşte.

Setul LVI Delta C conţine: un sistem de cabluri 
LVI Deltasoft pentru încălzire prin pardoseală, un 
termostat digital LVI cu „control inteligent”, cu senzor 
pentru pardoseală, un tub flexibil pentru senzor, 
o bandă izolatoare de 25 metri lungime şi 15 mm 
laţime, manualul de instrucţiuni, card de control. 

Setul LVI Delta CM contine: un covor LVI Deltasoft 
pentru încălzire prin pardoseală cu partea inferioară 
aderentă şi cabluri de conexiune, un termostat 
digital LVI cu „control inteligent”, cu senzor pentru 
pardoseală, un tub flexibil pentru senzor, o bandă 
izolatoare de 25 metri lungime şi 15 mm lăţime, 
instrucţiuni de montaj, card de control.

Sistemul electric de încălzire prin pardoseală 
Purmo Eljet este ideal pentru clădirile noi, însă 
poate fi utilizat şi ca sistem de încălzire în clădirile 
vechi care sunt în renovare. Datorită grosimii reduse 

a plăcii, de aproximativ 3 mm, acest sistem poate fi 
aplicat direct în adezivul pentru gresie sau direct sub 
materialul cu care este acoperită pardoseala. 

Setul Purmo Eljet conţine: sistemul electric de 
încălzire prin pardoseală Purmo 150 Wm2 cu cablu 
de conectare, termostat electronic cu temporizator, 
cu senzor pentru pardoseală, canal de protecţie 
pentru senzorul de pardoseală, multimetru digital, 
grafic de control, manual de instrucţiuni.

Pentru toate sistemele de încălzire electrică prin 
pardoseală, partea electrică a sistemului are 10 ani 
garanţie, iar termostatul are 2 ani garanţie. Garanţia 
nu este valabilă în cazul unor defecţiuni cauzate de 
factori externi şi/sau în cazul instalării incorecte.

MAI MULTE MOTIVE PENTRU A ALEGE PURMO
Instalare uşoară
Am parcurs un drum lung pentru a ne asigura că 

sistemele noastre de încălzire prin pardoseală sunt 
livrate având în vedere necesităţile oricărui instalator.

Un singur furnizor
PURMO are o reţea logistică internaţională şi fabrici 

moderne atât pentru radiatoare, cât şi pentru sistemele 
de încălzire prin pardoseală. Ceea ce înseamnă că poţi 
fi sigur că vei primi produsele la timp oriunde te-ai afla.

Funcţionează perfect cu pompe de căldură
Sistemele de încălzire prin pardoseală de la 

PURMO funcţionează perfect cu pompe de căldură 
atât în clădiri moderne bine izolate, cât şi în cele 
recent renovate. Agentul termic la temperaturi 
joase din pompele de căldură se potriveşte perfect 
sistemelor de încălzire prin pardoseală pentru a crea 
un confort interior optim.

Cel mai bun în ambele sisteme
PURMO produce şi distribuie atât radiatoare, cât 

şi sisteme de încălzire prin pardoseală. Concepute 
pentru a se completa reciproc, le poţi alege pe 
amândouă pentru a oferi clienţilor tăi cea mai 
eficientă soluţie de încălzire.

Partener de încredere pentru soluţii de 
încălzire

Suntem parte a Rettig ICC, cel mai mare furnizor 
de soluţii de încălzire din lume, cu peste 6 milioane 
de metri pătraţi de încălzire prin pardoseală montaţi 
în fiecare an.

purmo@purmo.ro. 
www.purmo.ro


