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Campanie

Cadouri speciale pentru instalatorii de radiatoare  
şi sisteme de încălzire prin pardoseală 
PURMO EXPERT 2015

În fiecare an, PURMO organizează 
diferite acţiuni dedicate 
instalatorilor, în semn de 

mulţumire și respect pentru profesionalismul 
dovedit în activitatea lor, dar mai ales pentru 
colaborarea frumoasă și îndelungată cu 
produsele PURMO. Și în acest an, instalatorii 
care achiziţionează și montează sisteme 
PURMO de încălzire sunt răsplătiţi cu diferite 
cadouri speciale. 
Mai mult, primii 20 de instalatori cu cele 
mai multe puncte acumulate în cadrul 
campaniei PURMO EXPERT 2015 vor avea 
șansa de a vizita una dintre fabricile PURMO 
din Europa.

Sute de premii pentru instalatorii PURMO
Campania „PURMO EXPERT”, dedicată 

instalatorilor și organizată în fiecare an de Purmo, se 
desfășoară anul acesta în perioada 15 septembrie – 
30 noiembrie 2015. 

Produsele incluse în campanie sunt: radiatoarele 
din gamele Compact, Ventil Compact, Santorini, 
Vertical, Plan / Ramo, radia  toarele decorative 
Tinos/Paros, Kos/Faro și radiatoarele decorative 
de baie, conductele PexPenta, grupul de amestec, 
distribuitorul/colectorul și sistemul Rollejt pentru 
încălzire prin pardoseală.

Ca și în edițiile anterioare, mecanismul campaniei 
este foarte simplu: în perioada menționată, fiecare 
produs Purmo achiziționat și montat din modelele 

enumerate anterior valorează un anumit număr de 
puncte, după cum urmează:

• Purmo Compact – 3 puncte,
• Purmo Ventil Compact – 5 puncte,
• Purmo Santorini – 5 puncte,
• Purmo Vertical – 12 puncte,
• Purmo Plan / Ramo – 10 puncte,
• Radiatoarele Purmo decorative (Tinos/Paros, Kos/

Faro, radiatoare decorative de baie) – 25 puncte,
• Conducte PexPenta - 2 puncte - un colac de 120 m, 
 4 puncte – un colac de 240 m, 10 puncte – un 

colac de 600 m,
• Grup de amestec – 10 puncte,
• Distribuitor / colector – 8 puncte,
• Rolljet (rolă) – 3 puncte.
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La finalul campaniei, 
în funcție de punctele 
acumulate, instalatorii își 
pot alege unul sau mai 
multe dintre următoarele 
premii: 

• geacă salopetă – poate 
fi câștigată la acumularea 
a 155 de puncte;

• pantalon cu pieptar – la 175 
de puncte;

• polar – oferit la 160 de puncte;
• vestă polar – pentru 98 de puncte;
• geantă rucsac – 105 puncte;
• lanternă de cap – 43 puncte;
• tricou – 32 puncte. 

De asemenea, primii 20 de instalatori care 
acumulează cele mai multe puncte pe toata durata 
campaniei, vor fi răsplătiți cu o excursie la una dintre 
fabricile PURMO din Europa.

Instalatorii care doresc să beneficieze de premiile 
oferite prin această campanie trebuie să adune fluturașii 
detașabili ai etichetelor de la radiatoarele, conductele, 
produsele și sistemele de încălzire Purmo montate și 
să îi trimită, alături de talonul de participare completat, 
într-un plic, la adresa str. Brândușelor, nr. 3A, corp 1, et. 1, 
sector 3, București sau să le înmâneze reprezentanților 
Purmo pentru revendicarea premiilor cuvenite, până cel 
târziu pe 2 decembrie 2015 (data poștei).

Această campanie nu se adresează lucrătorilor 
din punctele de vânzare ale distribuitorilor PURMO 
(distribuţie, redistribuţie sau depozit, magazin), ci 
doar instalatorilor. Această campanie nu se adresează 
persoanelor fizice.

Mai multe radiatoare PURMO, conducte 
PexPenta, grupuri de amestec, distribuitoare/
colectoare și role de placă Rolljet pentru încălzire 
prin pardoseală, mai multe puncte, mai multe 
premii!

PURMO – cea mai bună 
soluţie în ambele sisteme de 
încălzire

De ce să alegi între radiatoare şi încălzire prin 
pardoseală, când poţi avea cea mai bună soluţie în 
ambele sisteme de încălzire? Eficienţa energetică 
excepţională oferită de radiatoare, alături de căldura 
plăcută de sub picioare: combinaţia perfectă. Folosite 
împreună, un sistem de încălzire cu radiatoare şi un  
sistem de încălzire prin pardoseală, acestea oferă 
cea mai eficientă şi sigură soluţie de încălzire pentru 
casa ta. Radiatoarele PURMO au 10 ani garanţie, iar 
conductele PexPenta pentru sistemele de încălzire 
prin pardoseală au 30 de ani de garanţie, oferind un 
plus de siguranţă şi încredere. Aşa că, atunci când 
va trebui să alegi un sistem de încălzire, alege-le pe 
amândouă!

PURMO - lider european pe piaţa emiţătoare-
lor de încălzire

PURMO este marcă a companiei Rettig ICC, care 
produce circa 7 milioane de radiatoare pe an, fiind 
astfel cel mai mare producător de sisteme de încălzire 
din lume. Rettig ICC are 15 fabrici în Europa şi exportă 
produse în 50 de ţări din întreaga lume. Poziţia 
puternică şi stabilă pe piaţă a Rettig ICC este rezultatul 
investiţiilor continue ale companiei în calitate şi 
inovaţie. PURMO oferă diferite produse şi sisteme de 
încălzire, inclusiv radiatoare decorative, radiatoare 
pentru baie sau sisteme de încălzire prin pardoseală.

www.purmo.ro


