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Radiatoarele pentru baie de la Purmo, elegante și sofisticate, sunt 
elemente decorative deosebite pentru orice baie, bucătărie sau 
hol. Din această gamă, radiatorul Purmo Santorini se distinge prin 
linia simplă, ce conferă radiatorului un aspect clasic, mereu la 
modă. Radiatorul Santorini este realizat în tehnologie „on” cu 
colectoarele orizontale amplasate pe colectoarele verticale. 
Modelul este disponibil cu racorduri laterale, la dreapta sau la 
stânga.

Doar pentru că spaţiul peretelui este limitat, nu înseamnă că 
trebuie să rămână rece și gol. Radiatoarele Purmo Vertical îţi oferă 
posibilitatea de a aduce căldură și confort la cele mai înalte 
standarde în spaţii inedite din casa ta. Disponibile în dimensiuni de 
la 300 mm lăţime și până la 2300 mm înălţime, aceste radiatoare te 
ajută să depășești toate limitele orizontale. Potrivite pentru orice 
design interior, radiatoarele Purmo Vertical sunt disponibile într-o 
gamă variată de culori și finisaje metalice.

Radiatoarele panou din oţel Purmo sunt concepute pe principiul 
durabilităţii, al frumuseţii și al eleganţei. Sunt disponibile în mai 
multe tipuri și dimensiuni, atât în varianta profilată cât și în cea 
plană. Varietatea modelelor asigură posibilitatea de racordare 
laterală, racordare inferioară, iar mai nou și cu racordare inferioară 
mediană. În varianta specială, radiatoarele pot fi utilizate în spaţii 
cu cerinţe igienice sporite. În varianta standard, radiatoarele sunt 
vopsite în culoarea RAL 9016 dar, la cererea clientului, acestea pot fi 
livrate și în alte culori din variata paletă RAL și culori noi metalizate.

GAMA  COMPLETĂ D

Achiziţionând un sistem complet de la Purmo, beneficiezi de o singură garanţie și 
ai certitudinea calităţii soluţiei de încălzire alese marca Purmo.

Radiatoare panou

Purmo Vertical, căldură pe înălţime

Purmo Plan și Ramo, eleganţă liniară 

Purmo Santorini, rafinament în orice baie

Gama de radiatoare decorative de baie de la Purmo include diferite 
modele eficiente şi elegante care conferă un plus de confort şi stil în 
fiecare baie. Cu un design deosebit şi accesorii utile, radiatoarele 
decorative pentru baie se evidenţiază prin funcţionalitatea sporită, 
caracterul distins şi randamentul termic ridicat. Radiatoarele 
decorative de baie de la Purmo sunt disponibile în peste 200 de 
culori diferite, putând fi astfel adaptate la stilul şi coloristica de 
amenajare interioară a unei băi, adăugând o notă de rafinament şi 
bun gust într-un spaţiu intim în care confortul este esenţial.

Radiatoare decorative de baie

Placa frontală netedă, amplasată pe placa de bază la radiatoarele 
panou Purmo Plan, permite obţinerea unui efect de finisare estetic, 
fără a pierde în acelaşi timp din puterea termică. Cu design 
simplist, cu panou frontal absolut neted şi o gamă largă de culori, 
cu posibilitate de prindere pe perete sau cu suporţi de pardoseală, 
radiatoarele Plane pun în valoare orice stil de amenajare interioară. 
Clasic, tradiţionalist, modern şi avangardist, fiecare este în egală 
măsură evidenţiat de aceste emiţătoare de încălzire elegante şi 
performante.



Convectorii cu emisie de căldură prin convecţie sunt indicaţi pentru 
montarea în pardoseală, mai ales în locurile în care nu este posibilă 
instalarea corpurilor mai înalte, de exemplu sub geamurile tip vitrină, 
în saloane auto, în galerii de artă, bazine de înot etc. Grilajele de 
acoperire ale convectoarelor pot fi din diferite materiale și culori, deci 
se pot asorta cu orice fel de pardoseală interioară. Materialele din 
care sunt confecţionate grilele sunt: lemn, aluminiu, inox. Convectorii 
Aquilo sunt echipamente cu sau fără ventilatoare și pot fi acţionaţi cu 
diverse echipamente de automatizare.

E  PRODUSE  PURMO
Radiatoarele decorative de la PURMO adaugă un plus de valoare 
estetică oricărui interior, indiferent de întrebuinţare sau stilul de 
amenajare. Disponibile atât în variante verticale, cât şi orizontale, 
radiatoarele decorative sunt perfecte pentru living, dormitor, hol sau 
orice altă cameră. Îndrăzneţe şi elegante, din oţel inoxidabil sau în 
culori metalice, cu linii drepte sau uşor curbate, radiatoarele 
decorative Kos H & V, Faro H & V, Tinos şi Paros pot deveni cu uşurinţă 
elemente componente ale stilului oricărei încăperi, oferind o notă de 
armonie şi rafinament.

Sistemul de încălzire prin pardoseală PURMO asigură o senzaţie de 
căldură în fiecare încăpere, indiferent de tipul de finisare al 
încăperii. Alegerea acestuia permite multă libertate în aranjarea 
interiorului, ceea ce dă posibilităţi arhitecturale nelimitate și 
libertate maximă de împărţire a încăperilor. Elementele combinate 
excelent asigură o funcţionare de durată și fără avarii a sistemului. 
În plus, cu noua conductă PexPenta, beneficiezi de o garanţie de 30 
de ani și de siguranţa unui sistem eficient cu o durată de viaţă de 
circa 50 de ani.

Convectorii cu montaj pe pardoseală reprezintă soluţia ideală de 
încălzire pentru spaţiile vitrate, precum sere, foaiere, birouri sau 
clădiri administrative, magazine, restaurante sau piscine (modelul 
Aura Bench), în care nu pot fi utilizate metodele convenţionale de 
încălzire. Gama Aura include cinci modele disponibile în numeroase 
tipuri cu dimensiuni diferite, randament maxim şi design deosebit. 

Radiatoare decorative orizontale și verticale  

Convectori cu montaj în pardoseală Aquilo

Convectori cu montaj pe pardoseală Aura

Sisteme de încălzire în suprafeţe radiante

Ventiloconvectorul Vido în carcasă metalică de radiator asigură 
căldură plăcută în timpul iernii şi răcoare îmbietoare pe perioada 
verii. Vido include un schimbător de căldură a cărui eficienţă este 
mărită de un ventilator. În lunile de iarnă, agentul termic trece prin 
schimbătorul de căldură şi astfel Vido asigură căldură. În timpul 
verii, acelaşi aparat răcoreşte încăperea. În plus, Vido poate fi 
programat să ţină seama de nevoile individuale de încălzire sau 
răcire pentru fiecare încăpere.

Vido - căldură iarna, răcoare vara

Achiziţionând un sistem complet de la Purmo, beneficiezi de o singură 
garanţie și ai certitudinea calităţii soluţiei de încălzire alese marca Purmo.
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De ce să alegi între radiatoare și 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 și un sistem de 
încălzire prin pardoseală, acestea oferă cea mai eficientă și 
sigură soluţie de încălzire a casei tale. Radiatoarele Purmo și 
sistemele de încălzire prin suprafeţe radiante au 10 ani garanţie, 
iar conductele PexPenta pentru sistemele de încălzire prin 
pardoseală au 30 de ani de garanţie, oferind un plus de 
siguranţă și încredere. Așa că, atunci când va trebui 
să alegi un sistem de încălzire, 
alege-le pe amândouă!

PURMO - COMBINAŢIA PERFECTĂ

10 MOTIVE PENTRU A ALEGE 
RADIATOARELE DE JOASĂ 
TEMPERATURĂ 
 
• se adaptează rapid la schimbările de   
temperatură
• oferă confort personalizat în fiecare   
încăpere
• radiatoarele bine plasate previn pierderile  
termice prin ferestre
• reacţie rapidă la aportul de căldură în   
încăperi (oameni, aparate electrice)
• pierderi minime de energie termică în   
comparaţie cu alte emiţătoare de încălzire
• potrivite pentru surse de energie    
regenerabilă
• practic, nu necesită întreţinere
• un ciclu de viaţă de câteva decenii
• radiatoarele sunt 100% reciclabile
• economisesc până la 15% din costurile   
energetice

10 MOTIVE PENTRU A ALEGE CONDUCTELE 
PEXPENTA PENTRU ÎNCĂLZIRE 
PRIN PARDOSEALĂ 

• 30 de ani de garanţie
• durată de viaţă de peste 50 de ani
• experienţă în producţie de 33 de ani
• barieră de oxigen amplasată în centrul conductei şi protejată de  
două straturi de polietilenă reticulată
• unic în industrie, cele 5 straturi ale conductei sunt extrudate  
simultan
• conducta este verificată continuu, pe tot parcursul procesului de  
producţie 
• procesul de reticulare este fizic, prin bombardare cu electroni, 
 fără reacţii chimice periculoase
• stratul exterior ferm asigură rezistenţă la deteriorări mecanice
• stratul interior rezistă multe decenii la presiunile şi temperaturile 
 ridicate ale agentului termic din sistem
• conducta este suficient de dură pentru a putea călca pe ea fără 
 probleme şi în acelaşi timp destul de flexibilă 
  pentru a putea fi curbată
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DESCARCĂ APLICAŢIA 
PURMO SMARTBOX
Purmo este perfect pentru orice interior. Descarcă acum
aplicaţia gratuită Purmo SmartBox, disponibilă pe platformele IOS și
Android, alege opţiunea “SmartDesign” și descoperă cum va arăta 
radiatorul Purmo ales pe peretele tău, chiar înainte de achiziţionarea sa!
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