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tyylikäs, 
persoonallinen ja
ainuTlaaTuinen
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Valitsitpa täysin uuden kalusteen tai täydensitpä jo  
olemassa olevaa sisustustasi, voit luottaa siihen, että purmon 
pystysuuntaiset radiaattorit auttavat pääsemään seuraavalle 
tasolle.
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kos V
SiSuSTuSRaDiaaTToRiT



koS v  
korkea, tyylikäs, 
toiVottu

tyylikäs radiaattori joka tuo mielyttävän 
lämmön tehokkaasti huonetilaan. kos V on 
pystysuuntainen käsityön taidonnäyte, joka 
on saatavilla eri väreissä ja eri pinnoilla, kuten 
muun muassa harjatulla ruostumattomalla 
teräspinnalla.
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kos V

korkeus
1 800, 1 950, 2 100 mm

leVeys
300, 450, 600, 750 mm

tyyppi
koV 21

Viimeistely
Valkoinen ral 9016, 
muut ral- ja 
metallivärit tilauksesta, 
saatavilla myös inoX 
- ruostumaton teräs

kos V
SiSuSTuSRaDiaaTToRiT
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Faro V
SiSuSTuSRaDiaaTToRiT



faRo v
tehokasta
modernia 
mukaVuutta

ihanteellinen, jos haluat tuoda esille korkean 
huonekorkeuden. Faro V on täydellinen valinta myös 
huoneissa, joissa seinätilaa on vähän. Faro V:n 
visuaalinen muotokieli korostuu profiloidussa 
etupinnassa ja hieman kaarevissa päätylevyissä. 
kaunis tapa lämmittää kotiasi
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Faro V

korkeus
1 800, 1 950, 2 100 mm

leVeys
300, 450, 600, 750 mm

tyyppi
FaV 21

Viimeistely
Valkoinen ral 9016, 
muut ral- ja 
metallivärit tilauksesta, 
saatavilla myös inoX 
- ruostumaton teräs

Faro V
SiSuSTuSRaDiaaTToRiT



tinos

korkeus
1800, 1950 mm

pituus
475, 625 mm

tyyppi
tiV 11, 21

Viimeistely
Valkoinen ral 9016,  
muut ral- ja metallivärit  
tilauksesta.
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tinos
SiSuSTuSRaDiaaTToRiT



TinoS 
majesteettinen,  
siro ja kaunis

puhtaat kulmat ja suorat linjat. 
tinos huokuu designia, ja sitä 
voidaan kutsua jopa 
"lämmittäväksi taideteokseksi". 
tinos asennetaan 10 mm:n 
päähän seinästä. huomaamaton 
ja kaunis tinos voidaan räätälöidä 
ainutlaatuisiin koko-, väri- ja  
viimeistelytarpeisiisi. 
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tinos
SiSuSTuSRaDiaaTToRiT



paRoS kaareVaa  
mukaVuutta
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paros
 
korkeus
1800, 1950 mm

leVeys
tyyppi 11:  
530, 680 mm

tyyppi 21: 555, 705 mm

tyypit:
paV 11, 21

Viimeistely
Valkoinen ral 9016,  
muut ral- ja metallivärit  
tilauksesta.

paros
SiSuSTuSRaDiaaTToRiT



paRoS kaareVaa  
mukaVuutta

paros-radiaattorissa on kiitävä 
etupinta ja tyylikkäät kaarevat 
reunat. tämä ainutlaatuinen 
muotoilu tekee paros-
radiaattorista sujuvalinjaisen 
ja kotisi sisustuksen koho-
kohdan. lisävarusteena 
saatavilla oleva ruostumaton 
teräspyyheteline parantaa 
radiaattorin toiminnallisuutta.
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paros
SiSuSTuSRaDiaaTToRiT
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delta V
JaeRaDiaaTToRiR
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DelTa v uusia 
mahdollisuuksia

tämä kaunis pystysuuntainen jae- 
radiaattori edustaa tyylikästä lämmitystä 
ja hätkähdyttävää retrohenkeä sekä takaa 
- luonnollisesti - tehokkaan lämmityksen. 
delta V on saatavilla 2-– 6 pylväällä, ja se 
tuo kotiisi perinteistä tyyliä ja modernia 
mukavuutta.

delta V

korkeus
965 - 3 000 mm

leVeys
200 - 2 500 mm

 

tyypit
dl 2, 3 , 4, 5, 6

Viimeistely
Valkoinen ral 9016, muut ral- ja 
metallivärit saatavilla tilauksesta

delta V
JaeRaDiaaTToRiT



veRTical  
pystysuuntainen 
Vaihtoehto 

joskus kyse on tilasta, joskus sisustuksesta. Vertical on vastaus 
kaikkiin tarpeisiin. sama lämmitysteho ja korkealaatuinen 
suunnittelu. Verticaliin on nyt saatavilla toiminnallisuutta 
parantavia lisävarusteita, kuten kätevä pyyhetanko.
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Vertical

korkeus
1 800, 1 950, 2 100 mm

pituus
300, 450, 600, 750 mm

tyyppi:
Vr 20, 21, 22

Viimeistely
Valkoinen ral 9016, muut ral- ja 
metallivärit saatavilla tilauksesta

Vertical
paneeliRaDiaaTToRiT
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Vertical
paneeliRaDiaaTToRiT



Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Mitään tämän asiakirjan osia ei saa 
jäljentää ilman Rettig ICC:n kirjallista etukäteislupaa. Rettig ICC ei ole vastuussa 
epätarkkuuksista tai seurauksista, jotka voivat syntyä tässä asiakirjassa 
ilmoitettujen tietojen käytöstä tai virheellisestä käytöstä. 

purmo
rettig lämpö oy
pl 16, tupakankatu, 68601 pietarsaari
puh. 06-786 9111
info@purmo.fi
www.purmo.fi 


