
SZTUKA
OGRZEWANIA



Stalowy grzejnik płytowy Purmo Plan wyróżnia się idealnie 

gładkim wykończeniem płyty czołowej. Dzięki temu pozwala 

na uzyskanie nie tylko efektywnej, ale także estetycznej 

instalacji grzewczej. Dzięki oszczędnej stylistyce i szerokiej 

palecie dostępnych kolorów ten naścienny lub stojący grzejnik 

jest niezwykle uniwersalny – pasuje zarówno do wnętrz 

nowoczesnych, jak i klasycznych.

DYSKRETNY 
STYL

| 2



DYSKRETNY 
STYL

PURMO PLAN 

PLAN
Grzejnik płytowy

WYSOKOŚĆ
200, 300, 400, 500, 
550, 600, 900 mm

DŁUGOŚĆ 
400 - 3000 mm 

KOLORY
Standard RAL 9016.
Inne kolory z palety RAL  
i kolory specjalne 
- na życzenie klienta
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PIEKNO
I HARMONIA 

Stalowy grzejnik płytowy Purmo Ramo wyróżnia się gładkim 

wykończeniem płyty czołowej z lekkimi poziomymi 

przetłoczeniami. Nadają one grzejnikowi oryginalny wygląd,  

nie dominując jednocześnie pomieszczenia, w którym został 

zamontowany.
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PIEKNO
I HARMONIA 

PURMO RAMO 

RAMO
Grzejnik płytowy

WYSOKOŚĆ
200, 300, 400, 500,  
600, 900 mm

DŁUGOŚĆ 
400 - 3000 mm 

KOLORY
Standard RAL 9016.
Inne kolory z palety RAL  
i kolory specjalne 
- na życzenie klienta
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Pionowy grzejnik dekoracyjny Kos V, pozwala wykorzystać 

wąską powierzchnię ściany. Można go także montować  

w pobliżu dużych okien i drzwi. Grzejnik ozdobny Kos V 

charakteryzuje się minimalistycznym designem, który tworzą 

idealnie płaska płyta czołowa, łagodnie zaokrąglone 

krawędzie oraz czyste, proste linie.

ELEGANCJA  
W PIONIE
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KOS V

KOS V
Grzejnik dekoracyjny

WYSOKOŚĆ
1800, 1950, 2100 mm

SZEROKOŚĆ
300, 450, 600, 750 mm

KOLORY
Standard RAL 9016.
Inne kolory z palety RAL  
i kolory specjalne 
- na życzenie klienta
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Kos H to niezwykle ozdobny grzejnik. Charakteryzuje się 

minimalistycznym designem, który tworzą idealnie płaska 

płyta czołowa, łagodnie zaokrąglone krawędzie oraz czyste, 

proste linie. Różne kolory grzejników Kos pozwolą na 

dopasowanie stylu urządzenia grzewczego do każdego 

wystroju wnętrza. 

ELEGANCJA  
W POZIOMIE
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KOS H

KOS H
Grzejnik dekoracyjny

WYSOKOŚĆ
400, 600, 750, 900 mm

DŁUGOŚĆ 
450 - 1950 mm 

KOLORY
Standard RAL 9016.
Inne kolory z palety RAL  
i kolory specjalne 
- na życzenie klienta
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Grzejnik dekoracyjny z oferty Purmo -  Faro V to świetny 

wybór dla zwolenników mniej surowych, ale wciąż 

nowoczesnych wnętrz. Ten pionowy grzejnik pokojowy 

idealnie nadaje się do montażu na wąskiej ścianie.

Jego płyta czołowa jest ozdobiona delikatnym profilowaniem, 

które dodaje całej konstrukcji lekkości  

i elegancji. 

ZMIANA 
PERSPEKTYWY
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FARO V

FARO V
Grzejnik dekoracyjny

WYSOKOŚĆ
1800, 1950, 2100 mm

SZEROKOŚĆ
300, 450, 600, 750 mm 

KOLORY
Standard RAL 9016.
Inne kolory z palety RAL  
i kolory specjalne 
- na życzenie klienta
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Grzejniki Faro H dostępne w wielkościach zbliżonych do 

typowych grzejników płytowych, mogą stanowić ciekawą 

alternatywę na ogrzanie każdego wnętrza, bez względu na 

styl w jakim zostało ono wykończone. Osłona górna 

doskonale współgra ze stylowym frontem.

DOBRA 
ENERGIA
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FARO H

FARO H
Grzejnik dekoracyjny

WYSOKOŚĆ
400, 600, 750, 900 mm

DŁUGOŚĆ 
450 - 1950 mm 

KOLORY
Standard RAL 9016.
Inne kolory z palety RAL  
i kolory specjalne 
- na życzenie klienta
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Tinos V to dekoracyjny grzejnik płytowy, w którym ozdobny 

panel czołowy tworzy wraz z osłonami bocznymi jeden 

element. Wyprofilowanie osłon  pod kątem prostym podkreśla 

surową, wręcz geometryczną formę grzejnika. 

Z uwagi na niewielką przestrzeń pozostawioną pomiędzy 

grzejnikiem a ścianą, całość doskonale komponuje się  

z aranżacją pomieszczenia.

NOWOCZESNY
DESIGN
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TINOS V

TINOS
Grzejnik dekoracyjny

WYSOKOŚĆ
1800, 1950, 2100 mm

SZEROKOŚĆ
325, 475, 625, 775 mm

KOLORY
Standard RAL 9016.
Inne kolory z palety RAL  
i kolory specjalne 
- na życzenie klienta
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Paros V to grzejnik dekoracyjny zrywający z tradycją ostrych 

krawędzi i załamań. Panel frontowy zintegrowany z osłonami 

bocznymi przechodzi łagodnymi łukami od przedniej płyty 

grzejnika aż do powierzchni ściany na której jest 

zamocowany. 

Podłączenie środkowe od dołu grzejnika czyni je dyskretnym 

nie ograniczając przy tym dostępu do zaworu regulacyjnego.

ŁAGODNE
KSZTAŁTY
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PAROS V

PAROS
Grzejnik dekoracyjny

WYSOKOŚĆ
1800, 1950, 2100 mm

SZEROKOŚĆ
380, 530, 680, 830 mm

KOLORY
Standard RAL 9016.
Inne kolory z palety RAL  
i kolory specjalne 
- na życzenie klienta
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Grzejnik płytowy Purmo Vertical to wyjątkowa propozycja dla 

wymagających. Ten pionowy grzejnik pokojowy umożliwia 

osiągnięcie niezwykle estetycznych efektów. Model jest 

dostępny już od szerokości 300 mm, dzięki czemu montaż 

grzejnika możliwy jest również w nietypowych miejscach – 

np. na wąskiej ścianie obok drzwi w salonie. Purmo Vertical 

pozwala zaoszczędzić przestrzeń w ciasnych 

pomieszczeniach: kuchniach, salonach i wąskich korytarzach. 

KLASYCZNA 
ELEGANCJA
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PURMO 
VERTICAL

VERTICAL
Grzejnik płytowy

WYSOKOŚĆ
1500, 1800, 1950,  
2100, 2300 mm

SZEROKOŚĆ
300, 450, 600, 750 mm

KOLORY
Standard RAL 9016.
Inne kolory z palety RAL  
i kolory specjalne 
- na życzenie klienta
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Grzejniki kolumnowe Purmo Delta Laserline łączą w sobie 

najnowocześniejszą technologię wykonania z pięknym 

wzornictwem, zapewniając najwyższy komfort ogrzewania  

i użytkowania. Ta jedyna w swoim rodzaju w skali światowej 

technologia spawania laserowego zapewnia doskonałą 

jakością wykonania w połączeniu z wysokiej klasy wyglądem.

TRADYCJA 
I INNOWACJA
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DELTA 
LASERLINE

DELTA LASERLINE
Grzejnik kolumnowy

WYSOKOŚĆ
155 - 3000 mm

DŁUGOŚĆ
200 - 2500 mm

KOLORY
Standard RAL 9016.
Inne kolory z palety RAL  
i kolory specjalne 
- na życzenie klienta
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Nowa seria klimakonwektorów VIDO błyskawicznie nagrzeje 

dom w zimne dni oraz ochłodzi go w czasie upałów.  

To nowatorskie i efektywne energetycznie rozwiązanie 

zapewni utrzymanie optymalnej temperatury wnętrza, 

niezależnie od pory roku. 

KOMFORT O KAŻDEJ 
PORZE ROKU
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KLIMAKONWEKTOR 
VIDO

VIDO
Grzejnik  
klimakonwektorowy

WYSOKOŚĆ
595 mm

DŁUGOŚĆ 
800, 1000, 1200, 1400, 
1600 mm 

KOLORY
Standard RAL 9016.
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Grzejniki kanałowe Aquilo przeznaczone są do montażu  

w podłogach ogrzewanych pomieszczeń.  

Stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych grzejników 

naściennych oraz ogrzewania podłogowego. Kratki dostępne 

w ofercie producenta są dodatkowym wyposażeniem i należy 

je zamawiać osobno.

SUBTELNE 
CIEPŁO

| 24



AQUILO

AQUILO
Grzejnik  
kanałowy

SZEROKOŚĆ : 180, 260, 
290, 340, 420 mm

DŁUGOŚĆ 
600 - 3500 mm 

WYSOKOŚĆ
90, 110, 140 mm
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PALETA KOLORÓW PURMO GROUP 
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PALETA KOLORÓW PURMO GROUP 
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Przy tworzeniu niniejszego dokumentu dołożono wszelkiej staranności.
Żadna część tego dokumentu nie może być powielana bez pisemnej zgody 
Purmo Group Poland Sp. z o.o.

Purmo Group Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za wszelkie skutki będące konsekwencją niewłaściwego wykorzystania 
informacji zawartych w tym dokumencie.

Purmo Group Poland Sp. z o.o.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center (4 piętro) 
Tel +48 22 544 10 00@purmo.pl 
www.purmo.pl


