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RADIATOARE DE JOASĂ TEMPERATURĂ

PURMO 
Magia Căldurii Din Casa Ta
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Mai multe radiatoare PURMO, conducte PexPenta, grupuri de amestec cu pompă, distribuitoare/colectoare și role de placă Rolljet pentru 
încălzire prin pardoseală, mai multe puncte, mai multe premii!

Nenumărate premii cu  sistemele de încălzire PURMO!

*Imaginile alăturate sunt cu titlu informativ şi nu reprezintă o obligaţie contractuală,  produsele livrate efectiv putând prezenta anumite diferenţe faţă de aceste imagini.

REGULAMENT:
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Achiziţionează în perioada 15 septembrie – 30 noiembrie 2016 radiatoare PURMO, conducte PexPenta, grup de amestec cu 
pompă, distribuitor/colector și placă Rolljet pentru încălzire prin pardoseală, colectează etichetele acestora, adună cât mai 
multe puncte şi primeşti cu siguranţă premiul corespunzător! 
Primii 20 de instalatori cu cele mai multe puncte vor fi răsplătiţi cu o excursie la una dintre fabricile PURMO din Europa!

1.  Organizatorul concursului „Purmo Expert” este firma Rettig SRL.
2.  Obiectul concursului îl reprezintă gama de radiatoare din oţel 

PURMO, respectiv gamele Compact, Ventil Compact, Santorini, 
Vertical, Plan/Ramo, radiatoarele decorative (Tinos/Paros, 
Kos/Faro, radiatoarele decorative de baie), conductele PexPenta, 
grupul de amestec cu pompă, distribuitoarele/colectoarele și 
placa Rolljet pentru încălzire prin pardoseală.

3.  Această campanie se adresează instalatorilor care montează 
radiatoare și sisteme de încălzire prin pardoseală PURMO. 

4.  Durata campaniei este de 2 luni și jumătate, începe în                 
15 septembrie 2016 și se încheie în 30 noiembrie 2016. 

5.  Pe durata acestei campanii fiecare radiator PURMO montat 
valorează un anumit număr de puncte, respectiv: gama 
Compact – 3 puncte, gama Ventil Compact – 5 puncte, gama 
Santorini – 5 puncte, gama Vertical – 12 puncte, gama Plan 
Ramo – 10 puncte, radiatoarele Purmo decorative (Tinos/Paros, 
Kos/Faro, radiatoarele decorative de baie) – 25 puncte. Totodată, 
conductele PexPenta valorează: 2 puncte – un colac de 120 m, 4 
puncte – un colac de 240 m și 10 puncte – un colac de 600 m, în 
timp ce un grup de amestec cu pompă valoreaza 15 puncte, un 

distribuitor/colector - 8 puncte, iar o rolă de placă Rolljet 
pentru încălzire prin pardoseală valorează 3 puncte.

6.  Alege-ţi cadoul pe care vrei să ţi-l faci și colectează etichetele 
radiatoarelor, conductelor PexPenta și ale sistemelor de 
încălzire prin pardoseală pe care le montezi!

7.  Cadourile oferite în cadrul acestei campanii sunt: geacă 
salopetă – oferită pentru 155 puncte; polar - pentru 160 de 
puncte; pantalon cu pieptar – la 175 puncte; geantă rucsac – 
105 puncte; ruletă Purmo 5m – 40 puncte și tricou + șapcă  – 
la acumularea a 60 de puncte. De asemenea, primii 20 de 
instalatori, care acumulează cele mai multe puncte pe toată 
durata campaniei, vor fi răsplătiţi cu o excursie la una dintre 
fabricile PURMO din Europa. 

8.  Condiţia de participare la concurs este completarea, 
semnarea și trimiterea talonului de participare, împreună cu 
fluturașii de pe etichetele produselor, către organizatorul 
concursului.

9.  Partea dreaptă a fiecărei etichete din ambalajul 
radiatoarelor, conductelor și produselor PURMO pentru 
sisteme de încălzire  este detașabilă. Adună acești fluturași 
și completează talonul de participare, pune-le pe toate într-

un plic și trimite-le prin poștă la adresa: București 031253, str. 
Brândușelor nr. 3A, corp 1, etaj 1, sector 3, sau înmânează-le 
reprezentanţilor PURMO. 

10.  Instalatorii pot trimite taloanele de participare la acumularea 
punctelor pentru fiecare premiu în parte sau pentru mai 
multe premii, conform punctajului și grilei de premii. 

11.  Data limită la care puteţi expedia prin poștă taloanele de 
participare împreună cu fluturașii este 02.12.2016 (data poștei).

12.  Locul și data înmânării cadourilor vor fi comunicate în cursul 
lunii decembrie 2016.

13.  Nu se iau în calcul taloanele de participare care nu sunt 
însoţite de fluturașii care fac dovada montării radiatoarelor,  
conductelor și sistemelor de încălzire prin pardoseală. 
Fluturașii, adică punctele PURMO, nu sunt transferabile.

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

15.  Atenţie! Aveţi grijă ca, la cumpărare, radiatoarele, conductele 
PURMO și sistemele de încălzire prin pardoseală să fie perfect 
ambalate și cu etichetele întregi! 
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Companie: 

Telefon mobil:                                                                                 Telefon fix/fax:                                  

Adresa:

Localitatea:                                                                                      

e-mail:                                                            

Cadoul revendicat:
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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 a casei tale. Radiatoarele Purmo au 10 ani 
garanţie, iar conductele PexPenta pentru sistemele de încălzire prin pardoseală și pentru alimentarea radiatoarelor 
cu agent termic 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 - CEA MAI BUNĂ SOLUŢIE ÎN 
AMBELE SISTEME DE ÎNCĂLZIRE

*   produsele alese pe o anumită mărime sunt distribuite în ordinea primirii taloanelor şi în limita stocurilor disponibile
** această campanie nu se adresează persoanelor fizice

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 ȘI PENTRU 
ALIMENTAREA RADIATOARELOR CU AGENT TERMIC 

• 30 de ani de garanţie, durată de viaţă de peste 50 de ani
• experienţă în producţie de 33 de ani
• bariera 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
• fitinguri cu sertizare axială, fără garnituri tip O-ring; conectare 
 sigură, rapidă și ușor de executat la ţeava PeXPenta

RULETĂ 5 m 
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