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Nám!

Je nejvyšší čas, aby se vytápění dostalo pozornosti, 
kterou si zaslouží. Už tak dlouho mají lidé k možnostem 
vytápění pasivní postoj – prostě jen přijímají cokoliv, co 
se náhodou nainstaluje, nebo nechají výběr nového 
topení na někom jiném. My věříme, že je na čase toto 
změnit. Víme, že radiátory znamenají mnohem víc než 
jen teplo. A chceme světu vyprávět o téměř nekoneč-
ném množství možností, které mají, pokud jde o de-
sign, barvy a funkčnost. Chceme, aby se zákazníci a naši 
partneři dozvěděli více o vytápění a podpořili náš 
záměr: osvobodit svět od šedých a nedostatečných 
systémů vytápění. 

V tomto prospektu naleznete řešení vytápění, která 
jsou vytvořena s opravdovou péčí. Každé z nich před-
stavuje nekompromisní postoj ke kvalitě a designu 
a množství příležitostí Vám vrací moc vytvářet domov, 
který chcete. Užijte si nabízenou rozmanitost – možná 
Vás překvapí.



Maximálně využijte svůj 
interiér se širokým 
sortimentem otopných 
deskových těles Purmo. 
Od malých po velké – 
všechna tělesa jsou krásně 
navržená a provedená. 

Zaujměte stanovisko. Zvolte si barvu, která je jako Vy. A ať už si 
vyberete jakoukoliv barvu – včetně bílé – můžete si být jisti, že 
povrch Vašeho Purmo tělesa zůstane krásný. Podívejte se sem 
proč.

BARVY
018-019

Zabalit se do teplého, 
nadýchaného ručníku je 
jedním z drobných 
životních požitků. Radost 
je dvojnásobná, když si 
ručník vezmete z jednoho 
z těchto stylových 
koupelnových těles.

034-045

KOUPELNOVÁ  
TĚLESA

OTOPNÁ
DESKOVÁ
TĚLESA
006-017



Spojení designu a kvality je pro Purmo velmi důležité, a proto Vám 
nabízíme řešení k vytápění, která jsou nejen funkční, ale mají i atraktivní 
vzhled.

DESIGN & KVALITA
020-023

Objevte to nejlepší řešení vytápění pro Váš domov s tímto jednoduchým 
shrnutím. Ale pozor: možná, že budete chtít od každého jeden!

VYBERTE SI
TO PRAVÉ
048-049

Na řešení vytápění záleží. Design povyšuje 
radiátory z funkční nutnosti na předměty 
architektonického zájmu. Některá tělesa 
jsou sama o sobě uměleckými díly. Ze všech 
vystupuje ryzí styl.

024-033

Pohodlí. Teplo. Nic není vidět. 
To vše může být Vaše se 
systémem podlahového 
vytápění Purmo. Můžeme 
dodat vše, co potřebujete 
– pro jakýkoliv druh podlahy.

DEKORATIVNÍ
PRVKY

PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ
046-047
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COmPACT
Opravdová klasika. S kvalitou.
OTOPNÁ DESKOVÁ TĚLESA

VÝŠKA
300, 450, 500, 550,  
600, 900, 950  mm

DÉLKA
400 - 3000 mm

TyP 
10, 11, 21S, 20,  
22, 30, 33

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá. Další RAL
barvy jsou k dispozici na
požádání.

008



Compact je klasické otopné 
deskové těleso vytvořené tak, 
aby splňovalo nejvyšší požadav-
ky na kvalitu a účinnost. 
Přestože jsou veškeré propojo-
vací kanálky tradičním způso-
bem viditelné, jeho přitažlivá 
horní mřížka a boční kryty 
dávají celku příjemný, diskrétní 
vzhled. A volba modelu je stejně 
široká jako u všech našich 
otopných deskových těles.

009

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =====

=====

Ložnice =====

Koupelna ===

Obývací pokoj =====



VENTIL COmPACT / VENTIL COmPACT m
Dáváme Vám na výběr
OTOPNÁ DESKOVÁ TĚLESA

010

Řada Compact přichází v několika verzích, což Vám umožňuje instalovat takové otopné deskové těleso, které je pro vaši místnost ideální.
Model Ventil je variantou klasického modelu Compact. Profilovaná horní mřížka skryje připojovací rozvod a vložený ventil uvnitř vlastního
tělesa – to vše vytváří čistý, ničím nerušený vzhled.

Purmo Ventil Compact M je těleso se středovým připojením. Těleso je k trubkám, které jsou skrytě vedeny ve zdi, napojeno rohovou armatu-
rou, tzn. toto připojení je velmi estetické a praktické, protože na podlaze pod tělesem nepřekáží žádné připojovací rozvody a podlaha se proto 
nechá velmi dobře udržovat.
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POužiTí

Předsíň Obývací pokoj

Koupelna ===Kuchyň =====

===== =====

Ložnice =====

VÝŠKA
200, 300, 450*, 500, 600, 
900 mm

DÉLKA
400 - 3000 mm

TyP 
10, 11, 21S, 20,  
22, 30, 33, 44*

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá. Další  
RAL barvy jsou 
k dispozici na požádání.

*  Výška 450 se 
dodává pouze jako 
Ventil Compact

** typ 44 se dodává 
pouze ve výšce 
200 mm v 
provedení Ventil 
Compact

Ventil Compact M
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VERTICAL
Štíhlé řešení problému
OTOPNÁ DESKOVÁ TĚLESA

VÝŠKA
1500, 1800, 1950,  
2100, 2300 mm

ŠíŘKA
300, 450, 600, 750 mm

TyP 
10, 20, 21, 22

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá. Další 
sanitární, metalické RAL 
barvy na požádání.

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =====

=====

Ložnice =====

Koupelna =====

Obývací pokoj =====

Vertikální otopné těleso vznikne otočením o 90° směrem nahoru. To znamená, že místo na Vaší zdi 
bude co nejlépe využito. Otopné těleso Vertical je sériově vybaveno středovým připojením, které 
přesvědčí svojí decentní estetikou. Výrazné, štíhlé linie a malá stavební hloubka propůjčují otopnému 
tělesu Vertical líbivý vzhled. A přestože zabere ve Vaší místnosti tak neuvěřitelně málo prostoru, jeho 
konvekce zabepečí dostatečný tepelný výkon. V šířce 300 mm je  Vertical vzhledem k omezenému 
prostoru tím nejštíhlejším a nejvýkonějším řešením. Do koupelny nebo kuchyně nabízíme Vertical s 
držákem na ručníky.
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RAmO COmPACT / RAmO VENTIL COmPACT 
Jemný profil, integrovaná ventilová garnitura
OTOPNÁ DESKOVÁ TĚLESA

Nové těleso Ramo Ventil Compact je zdůrazněno jemným horizontálním profilem. Je kombinací čistého designu a předností integrované 
ventilové garnitury a zapadne zcela do interiéru. Jemná estetika horizontální linie lahodí oku, nicméně samotné otopné těleso působí na 
pozorovatele nejen vzhledem, ale samozřejmě i svým teplem!

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =====

=====

Ložnice =====

Koupelna ==

Obývací pokoj =====

VÝŠKA
200, 300, 500,  
600, 900 mm

DÉLKA
400 - 3000 mm 

TyP 
11, 21S, 22, 33, 44*

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá. Další RAL
barvy jsou k dispozici na
požádání.

*  typ 44 se dodává 
pouze ve výšce 
200 mm v provedení 
Ramo Ventil Compact



PLAN VENTIL COmPACT / m
Hladká přední deska. Žádné viditelné kanálky.
OTOPNÁ DESKOVÁ TĚLESA

014



Tělesa Plan a Planora mají hladkou čelní desku, což jim dává určitou minimalistickou eleganci, 
která splyne s interiérem. 

Přední strana tělesa Plan je vytvořena trochu jiným způsobem: k hlavnímu tělu tělesa je 
připevněna hladká deska zakrývající veškeré body sváru. Stylová přední strana zakrývá 
kanálky i tělo vloženého ventilu – trubky tedy neuvidíte. A můžete si vybrat velikost, která se 
přesně hodí do Vašeho prostoru. 

Tato otopná tělesa jsou také k dispozici se středovým připojením, což instalaci usnadňuje 
a prakticky zneviditelňuje.

VÝŠKA
200*, 300, 500, 
600, 900 mm

DÉLKA
400 - 3000 mm

TyP 
10, 11, 21S, 20, 
22, 30, 33, 44* 

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá. Další RAL
barvy jsou k dispozici na
požádání.

*  typ 44 se dodává pouze ve 
výšce 200 mm v provedení 
Plan Ventil Compact
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POužiTí

Obývací pokoj

Předsíň Koupelna

=====Ložnice =====Kuchyň =====

===== ==
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PLANORA
Těleso Plan se strukturovaným lakem
OTOPNÁ DESKOVÁ TĚLESA

Planora bylo jedno z prvních těles, které ukázalo, že lze získat teplo a neubrat na stylu. Plochá přední deska není jen na okrasu; 2 mm silná 
deska je teplonosná. Tato elegantní klasika pomohla značce Purmo razit si cestu. A dokazuje, že styl nikdy nevychází z módy. 

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =====

=====

Ložnice =====

Koupelna ==

Obývací pokoj =====

VÝŠKA
300, 400, 500,  
600, 900 mm

DÉLKA
500 - 2600 mm 

TyP 
10, 11, 21S, 22, 33, 

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá. Další RAL
barvy jsou k dispozici na
požádání.
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PuRmO AIR
PřEDSTAVENí NOVýCh STANDARDů KVALITY
VNITřNíhO OVzDuší. VENTILAčNí SYSTÉm

Ohřívání a filtrace čerstvéhO vzduchu
Purmo Air je v podstatě přídavné zařízení k Vašemu 
tělesu, které nasává vzduch zvenku a filtruje ho. 
Rozvod vzduchu instalovaný za otopným tělesem 
nejprve vpustí venkovní vzduch dovnitř. Jednotka 
Purmo Air a otopné deskové těleso Purmo vzduch 
filtrují a zároveň ohřívají. Čistý, čerstvý vzduch je 
vypouštěn do místnosti bez hluku a průvanu. 
A instalační rozměry Vámi zvoleného tělesa se 
nezmění.

filtrOvaný vzduch je výbOrný prOti alergiím
Dobré větrání předchází mnoha potenciálním zdravotním problémům 
a zlepšuje kvalitu života pro ty, kdo jsou uvnitř. Systém Purmo Air 
přichází se vzduchovým filtrem, který velmi účinně filtruje ze vzduchu 
jemné částice. Toto je dobrá zpráva především pro lidi, kteří trpí 
alergiemi nebo jinými potížemi, ale čistý, čerstvý vzduch je samozřej-
mě potěšením pro každého. Tento systém odstraňuje běžné vlastnosti 
nízké kvality vnitřního ovzduší jako je vysoká koncentrace oxidu 
uhličitého, přílišná vlhkost, emise ze stavebních materiálů a vybavení 
a dokonce i škodliviny obsažené v půdě pod základy.

jak prObíhá instalace
Přídavný Purmo Air systém se 
připevní na zadní stranu otopné-
ho deskového tělesa Purmo 
pomocí speciálních Purmo 
Monclac konzol. Je prakticky 
neviditelný a nezmění instalační 
rozměry Vašeho tělesa. Ventilaci 
lze ovládat dle potřeby, což přináší 
vysokou energetickou účinnost 
celé instalace. Teplý proud 

vzduchu z tělesa také omezí chlad 
vycházející od oken nad ním. 
Pokud je nad tělesem okenní 
parapet, měl by být umístěn tak, 
aby vzduch z tělesa mohl proudit 
za něj. Váš místní odborník 
na vytápění Vám může pomoci 
instalovat vzduchový systém tak, 
aby vyhovoval vašim požadavkům 
a přinesl Vám maximální pohodlí.

výhOdy purmO air na první pOhled

• ČeRSTVý VZDUCH beZ PRůVANU A HLUKU  

•   VýbORNá KVALiTA VZDUCHU DíKy úČiNNé 
fiLTRACi

•  úČiNNé, HOSPODáRNé VyTáPěNí

•   PŘ íJeMNý, HOSPODáRNý ROZVOD 
VZDUCHU A TePLA

•  DLOUHá DObA ŽiVOTNOSTi

• fiLTR LZe SNADNO ČiSTiT A VyMěNiT

•  fUNgUJe NeZáViSLe NA VýŠCe TěLeSA

• NeZMěNí iNSTALAČNí ROZMěRy TěLeSA
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DEjTE SVÉmu
žIVOTu BARVu

cO kOliv chcete
Otopná tělesa Purmo byla navržena tak, aby do jakéhokoliv prostoru dodávala teplo a dotek 
krásy. Dodávané ve své standardní barvě (RAL 9016) jsou nenápadné a dobře sladěné – ale 
možná, že budete mít chuť na něco odvážnějšího, něco, co zvýrazní tvar Vašeho otopného 
tělesa? Nebo jste se snad rozhodli pro barevné schéma, které volá po určitém odstínu, který 
by ladil s vašim interiérem? 

Pak je dobré vědět, že otopná tělesa Purmo se vyrábějí v široké škále barev. Na požádání lze 
dodat všechny RAL barvy a některé modely jsou dokonce k dispozici v metalických odstí-
nech, v chromu, niklu, nebo ve zlatě. Podrobnosti naleznete u každého výrobku. 

barva, která vydrží
Prioritou Purmo je nejvyšší kvalita. Každé 
naše těleso jsme tedy vyrobili tak, aby 
vypadalo za deset let jako v den, kdy jste ho 
instalovali. Děláme to tak, že je podrobíme 
ne méně než pěti dokončovacím operacím 
– jen málokdo v tomto odvětví se může 
rovnat takové péči. Ale jak všichni víme, 
vypadat vždy dobře vyžaduje úsilí.

•  NeJPRVe Je Z TěLeSA ODSTRANěNA 
VeŠKeRá MASTNOTA

•  PAK DOSTANe PRVNí NáTěR, Aby 
ODOLALO KOROZi A OPOTŘebeNí

•  JeŠTě VěTŠí OCHRANU PROTi KOROZi 
ZAJiSTí eLeKTRiCKá LáZeň – STeJNě 
TAK JAKO DALŠí KRyCí NáTěR 

•  PO PeČLiVéM NANeSeNí VŠeCH 
PODKLADOVýCH VRSTeV DOSTANe 
TěLeSO SVOU bARVU – STANDARDeM 
Je bíLá RAL 9016 S VySOKýM LeSKeM

•  NAKONeC Je CeLé TěLeSO VLOŽeNO 
DO PeCe S TePLOTOU 200 °C

To vše vytvoří konečnou povrchovou úpravu, 
která není jen tenká jako kůže. Vaše Purmo 
bude dlouhá léta odolávat škrábancům 
a korozi. Ve skutečnosti jsou minimální 
požadavky stanovené standardy jako 
například DiN 55 900 velkou měrou překoná-
vány. Také je dobré vědět, že všechny procesy 
se provádějí s pomocí těch ekologicky 
nejvhodnějších dostupných technologií. Vaše 
Purmo vzniklo s pečlivostí. A vzniklo, aby 
vydrželo. 

ODMAŠTěNí

fOSfáTOVáNí

KTL

eLeKTROSTATiCKé 
NANáŠeNí
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hLAVNí RYSY  
OTOPNýCh DESKOVýCh TĚLES

prOtOže OtOpná tělesa si zaslOuží pOzOrnOst
Otopná desková tělesa Purmo vynikají v mnoha směrech. Představují dokonalé 
splynutí vysoké technické kvality, funkčnosti a přitažlivého designu. Věříme, že 
radiátor není jen radiátor – je to nedílná součást Vašeho domova. Jako takový si 
zaslouží pozornost. 

Jemný, vyhlazený design hlavně znamená odstranění všeho rušivého, zjednodušení 
všeho až na to úplně nejpodstatnější. Tak je to s celým našim sortimentem nabízejícím 
otopná desková tělesa všech druhů: od klasických profilovaných až po stylové ploché 
modely. Každé Purmo má v sobě něco zvláštního.

hladká čelní deska. krása
Krásné ploché přední strany jsou charakteristickým znakem Purmo. Nicméně stojí za to 
se blíže podívat na detaily: hladké čelní desky nejsou jen obyčejné ploché přední strany. 
Všimněte si například, jak nic neruší hladkost přední strany Purmo tělesa. Kolem hran 
neruší žádné boční kryty, vrchní část nepřekrývá žádná mřížka. Když říkáme ploché, 
myslíme ploché. Samozřejmě, že i v samotném sortimentu Purmo jsou drobné rozdíly. 
Můžete si vybrat mezi předními díly, které vedou vodu pro maximální účinnost, nebo 
lepené přední strany pro maximální hladkost. Ať už si vyberete cokoliv, získáte krásu, 
aniž byste obětovali výkon: všechna otopná tělesa s hladkou čelní deskou od společnosti 
Purmo si drží svůj vysoký tepelný výkon.

přístup purmO k tělesům  
s hladkOu čelní deskOu

•  NANeJVýŠ PeČLiVé PROVeDeNí, 
ŽáDNé bOČNí KRyTy ANi MŘíŽKy 
NeRUŠí ČiSTý POVRCH

•   NAPROSTO HLADKý, LeSKLý POVRCH

•  SiLNý NáTěR ODOLNý PROTi 
POŠKRábáNí – RAL 9016 bíLá NebO 
RAL bARVA DLe VAŠeHO VýběRU

•   MOŽNOSTi PŘiPOJeNí UMOŽňUJí 
UKRyTí PŘiPOJOVACíHO ROZVODU 
TAK, JAK Si PŘeJeTe  

•  VŽDy VáM bUDe NěJAKé DeSKOVé 
TěLeSO S HLADKOU ČeLNí DeSKOU 
VyHOVOVAT: VybíReJTe Z VeLKéHO 
MNOŽSTVí MODeLů A VeLiKOSTí 
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ať trubky zmízí
Ale není to jen o přední straně, víte… Když už jste si vybrali krásné otopné těleso budete si přát jej ukázat v té nejčistší podobě.
Proto nabízíme různé typy připojení

STANDARD 
Toto je klasická volba, kde jsou trubky 
vidět. Otopná tělesa tohoto typu jsou 
také ideální pro projekty celkové 
rekonstrukce – je snadné najít model, 
který se bude výborně hodit bez 
nutnosti zásadních rekonstrukcí.

iNTegROVANý VeNTiL 
Pro ty, kdo si přejí trubky skrýt, řada 
Ventil integruje tělo ventilu do samot-
ného tělesa. To znamená, že také 
probíhá vnitřkem tělesa a vytváří tak 
zcela čistý vzhled.

iNTegROVANý VeNTiL, STŘeDOVé 
PŘiPOJeNí 
Při užití jediného přípojného bodu 
uprostřed lze otopné těleso instalovat 
ještě snadněji: vše co potřebujete je 
správně umístit střední otvor a těleso 
automaticky bude na svém místě. 
Navíc připojovací rozvod se stane 
prakticky neviditelným – a dokonce 
ani nezasahuje do podlahy. Je tedy 
konec chomáčům prachu tvořících se 
pod Vaším tělesem.

prvOtřídní hygiena 
Plochá přední strana a hladký design otopných těles Purmo zajišťuje, že na ně 
nebude padat příliš prachu a že je lze velmi snadno čistit. To je samozřejmě užitečné 
v soukromých stavbách, nicméně v prostorách, které jsou ještě více veřejné může 
toto být naprosto klíčové. Při pomyšlení na alergie, které ovlivňují stále rostoucí 
počet lidí stojí za to si zapamatovat, že pro tělesa Purmo je nejvyšší hygiena hračka.



PRO VÁS  
jEN TO NEjLEPší

Chceme Vám přinášet to nejlepší. To znamená dávat Vám ten nejvyšší tepelný výkon, ovladatelnost a samozřejmě design, kterého 
jsme schopni. Abychom toho dosáhli, nenecháváme nic náhodě při výběru surovin a dílů. Naše výrobní procesy jsou optimalizová-
ny tak, aby zajistily dokonalost. A konečně naše tělesa testujeme v podmínkách, které velkou měrou přesahují cokoliv, co by mohlo 
nastat u Vás doma. Proto se nebojíme dát Vám záruku kvality na 10 let.

dObré materiály, dObrý začátek 
Vše začíná dobrými materiály. Vaše 
těleso je vyrobeno z ocelového plechu 
válcovaného za studena – samozřejmě 
vysoké kvality. A tak je to se vším: otopná 
desková tělesa i konvektory v nich jsou 
vyrobeny z oceli. Kvalitu materiálů 
doplňuje pečlivě propracovaný design 
vytvořený během let výzkumu. Například 
profily jsou tvarovány tak, aby maximál-
ním způsobem využily fyzikálních 
zákonů. Výsledek je účinnost a vysoký 
tepelný výkon.

navrženO s vědOmím všehO
pOdstatnéhO 
Nicméně tepelný výkon sám o sobě 
nestačí. Abychom Vám přinesli teplo 
v určitém stylu, dbáme na to, aby tepelný 
výkon šel ruku v ruce s hladkým, elegant-
ním vzhledem. A přesto zůstal účinným. 
Povšimněte si například toho, jak 
pozoruhodně málo vody uvnitř otopného 
tělesa Vám poskytne vysoký tepelný 
výkon. Vše při menší spotřebě energie.

vy začnete Ovládat své prOstředí
Ale tam jsme se nezastavili. byli jste někdy 
zoufalí z tělesa, které tvrdohlavě zůstávalo 
studené? Nebo prostě nešlo vypnout 
a dělalo z Vaší místnosti saunu. Otopné 
deskové těleso Purmo není jen stylovou 
volbou. Své prostředí budete mít pod 
kontrolou Vy a to více než jedním 
způsobem. Každé deskové těleso lze 
regulovat individuálně. A reagují téměř 
okamžitě, pokud teplota náhle stoupne 
nebo klesne – například když k Vám 
zajdou hosté, nebo když se venku spustí 
bouřka.
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10 let záruka kvality 
V naše tělesa máme naprostou jistotu. Proto jsme jedním z mála výrobců v tomto odvětví, který Vám poskytuje desetiletou záruku 
kvality na závady způsobené vadným materiálem nebo zpracováním.

50-ti leté zkušenOsti 
Máme více jak 50-ti leté zkušenosti s vývojem a výrobou otopných těles. To Vám dává jistotu, že nakoupíte technicky zralé výrobky. 
Všechny systémové komponenty spolu optimálně ladí. Nebude Vás čekat žádné nepříjemné překvapení. 

snese takOvý tlak?
U Vás doma bude otopné deskové těleso fungovat při tlaku 1 MPa. Den za dnem. Abychom se ujistili, že si nebudete muset dělat 
starosti z netěsnostmi, provádíme v naší továrně tlakovou zkoušku každého jednotlivého tělesa. A to při vyšších tlacích, než kdy 
nastanou u Vás doma. Když tedy tělesa opouští naši továrnu, víme, že tlak snesou. A Vy také.  

na cestě k vám
Když Vaše otopné těleso opustí naši továrnu, zajistíme, aby se k Vám řádně dostalo. Každý kus je pečlivě zabalen a každé balení 
samozřejmě obsahuje veškeré příslušenství nezbytné ke správné instalaci. To je to nejmenší, co můžeme udělat, abychom Vašemu 
tělesu dali dobrý start do života.



DEKORATIVNí TĚLESA
Dbáme o styl. Vášnivě.





NARBONNE 
Nová generace konvektorů 
KONVEKTOry

VÝŠKA
70, 142, 214, 286 mm 

DÉLKA
500 - 2000 mm  
(stupňování 100 mm) 
2200 mm - 4000 mm  
(stupňování 200 mm)

TyP
11, 20, 22, 23, 34, 35,  
46, 58
 
PrOVEDENí
RAL 9016 bílá.
K dispozici je mnoho
odstínů dle vzorníku
RAL a sanitárních barev.

Při uvedení Narbonne svět konečně dostal konvektor, který dostojí moderním architektonickým standardům. Konvektory jsou ideální pro 
použití před velkými okny: jejich design je nenápadný a zároveň přitažlivý.
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POužiTí

Předsíň

Kuchyň ====

==

Ložnice ===

Koupelna =

Obývací pokoj =====



NARBONNE V 
Nová generace konvektorů
KONVEKTOry

VÝŠKA
1600, 1800, 2000, 2200 mm

ŠíŘKA
142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 
646, 718, 790, 862 mm

TyP
10, 11, 20, 21

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá. K dispozici je 
mnoho odstínů dle vzorníku RAL 
a snitárních barev.

Nechme teď řeči o kráse stranou – není to pouze stylový vzhled, který umožňuje Narbonne tak snadno 
zdomácňovat v moderních interiérech. i samotná konstrukce zjednodušuje jeho instalaci kdekoliv. Dle 
Vašeho přání jej například lze otočit pro připojení zleva nebo zprava a integrované ventily zajistí, že 
může být dokonce nainstalován odspodu. Podobně i hladký přední a vrchní panel skryjí žebrování 
konvektoru. Tohle je zdroj tepla, za který se nemusíte stydět.
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POužiTí

Předsíň

Kuchyň =====

=====

Ložnice =====

Koupelna =====

Obývací pokoj =====



KOS V
Vysoký. Hladký. Pohledný.
DEKOrATiVNí TĚLESA

Linie už nemohou být čistší. 
Řada Kos má hladké čelní desky 
a tím vytváří čistý vzhled 
nadčasové elegance. Krásně 
provedená horní mřížka 
a tvarované boční kryty 
zajišťují, že linie zůstanou čisté 
ze všech stran. Taková krása si 
zaslouží široké užití, proto jej 
máte k dispozici v celé řadě 
barev – včetně ryzí zářivé 
nerezavějící oceli. A krásně 
navržené koupelnové těleso 
vyrobené z nerezavějící oceli 
Vám umožňuje maximálně 
využít řadu Kos ve Vaší koupel-
ně nebo kuchyni. Šetření 
místem nikdy nevypadalo tak 
dobře.
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POužiTí

Předsíň

Kuchyň =====

=====

Ložnice =====

Koupelna =====

Obývací pokoj =====

VÝŠKA
1800, 1950, 2100 mm

ŠíŘKA
300, 450, 600, 750 mm

TyP 
21, 22

PrOVEDENí
RAL 9010/9016 bílá. Další
sanitární, metalické, RAL
barvy a nerezavějící ocel
na požádání .



KOS h 
elegance štíhlých linií
DEKOrATiVNí TĚLESA

Hladkou přední stranu modelu Kos si lze užít i při horizontální instalaci. Podobně jako všechny Kos
modely, tato tělesa jsou z těch nejkrásnějších, ale mají také hodně síly: o to se stará chytré využití
technologie konvekce tepla. Dovolte modelům řady Kos vnést do Vašeho domova štíhlou eleganci
a hodně tepla.
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POužiTí

Předsíň

Kuchyň ====

=====

Ložnice =====

Koupelna ===

Obývací pokoj =====

VÝŠKA
400, 600, 750, 900 mm 

DÉLKA 
450 - 1950 mm

TyP 
20, 21, 22, 33

PrOVEDENí
RAL 9010/9016 bílá.
Další sanitární, 
metalické, RAL barvy 
a nerezavějící
ocel na požádání



FARO V
Výjimečný design. Hrdý postoj.
DEKOrATiVNí TĚLESA
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VÝŠKA
1800, 1950, 2100 mm

ŠíŘKA
300, 450, 600, 750 mm

TyP 
21, 22

PrOVEDENí
RAL 9010/9016 bílá. Další
sanitární, metalické, RAL
barvy a nerezavějící ocel
na požádání stali na
zamówienie.

Toto těleso se nebojí stát zpříma. Jeho profilovaná přední strana zvýrazňuje linie dosahující samého 
vrcholu, zatímco tvarované boční kryty mu dávají čistý, příjemný vzhled ze všech úhlů. Design neslouží 
jen funkci sdílené ostatními vertikálními prvky interiéru vytvářejícími pocit výšky, ale také Vám 
umožňuje instalovat mocný zdroj tam, kde prostor na stěnách je omezen.

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =====

=====

Ložnice =====

Koupelna =====

Obývací pokoj =====



FARO h 
Uhlazené linie, tvarované boky.
DEKOrATiVNí TĚLESA
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Pro ty, kteří si chtějí dopřát čistých linií řady faro spíše konvenčním způsobem jsou výbornou volbou horizontálně instalované verze.
Mají stejnou profilovanou přední stranu a perforované boční kryty a jejich přítomnost je nenápadná a přesto mocná. Při instalaci na
neviditelných Monclac konzolích dodávaných v balení je faro H topením s opravdovým stylem.

POužiTí

Předsíň

Kuchyň ====

=====

Ložnice =====

Koupelna ===

Obývací pokoj =====

VÝŠKA
400, 600, 750, 900 mm

DÉLKA
450 - 1950 mm

TyP
20, 21, 22, 33

PrOVEDENí
RAL 9010/9016 bílá. Další
sanitární, metalické, RAL
barvy a nerezavějící ocel
na požádání



TINOS V
Síla osobnosti.
DEKOrATiVNí TĚLESA
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VÝŠKA
1800, 1950, 2100 mm

ŠíŘKA
325, 75, 625, 775 mm

TyP 
11, 21

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá
Ostatní  sanitární a RAL 
barvy, stejně jako 
metalické a strukturova-
né barvy na dotaz.

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =====

=====

Ložnice =====

Koupelna =====

Obývací pokoj =====

Mimořádná estetika tohoto otopného tělesa spočívá především ve výrazném obdélníkovém tvaru. Se 
svou hladkou, souvislou přední plochou skrývající nejnovější topnou techniku, zanechává Tinos 
v každé místnosti ten nejlepší dojem, aniž by příliš vystupoval do popředí. Těleso tvaru plochého 
kvádru bývá instalováno blízko ke zdi. V jednodeskovém provedení činí vzdálenost přední strany 
od zdi pouhých 83 mm. 



PAROS V 
Jemná elegance.
DEKOrATiVNí TĚLESA
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S čistými liniemi a jemnými 
křivkami přináší Paros styl 
do každého prostoru.

Stejně jako u jednodeskového 
tělesa Tinos V je vzdálenost 
čelní desky otopného tělesa 
od zdi pouhých 83 mm. 
Svými malými nároky na pro-
stor jsou obě vertikální tělesa 
vhodná na jakoukoliv volnou 
zeď – ať už v obývacím pokoji 
nebo koupelně či kuchyni. 

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =====

=====

Ložnice =====

Koupelna =====

Obývací pokoj =====

VÝŠKA
1800, 1950, 2100 mm

ŠíŘKA
Typ 11: 380, 530, 680, 830 mm
Typ 21: 405, 555, 705, 855 mm

TyP 
11, 21

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá
Ostatní  sanitární a RAL barvy, 
stejně jako metalické a struktu-
rované barvy na dotaz.





KO
u

PELN
OVÁ TĚLESA

N
avrženo pro každodenní luxus
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FLORES C / FLORES Cm / FLORES C Ch
efektně zaoblená. 
KOuPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

Koupelnové těleso flores nalézá čím dál více příznivců – je to zkrátka klasik. Žádný div: flores C má 
zaoblené horizontální trubky a propůjčuje tak oblíbenému klasickému vzhledu novou tvář. Spojuje 
v sobě přednosti všech těles flores, zahrnující středové připojení (flores CM), pochromované provede-
ní (flores C CH) a příslušenství, umožňující snadnou a flexibilní instalaci. 

VÝŠKA
800, 1200, 1500, 1800 mm

ŠíŘKA
500, 600, 750 mm 

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá
Ostatní  sanitární a RAL 
barvy na dotaz.

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =

=

Ložnice =

Koupelna =====

Obývací pokoj =

FLORES C /  
FLORES CM

VÝŠKA
800, 1200, 1500, 1800 mm

ŠíŘKA
500, 600 mm 

PrOVEDENí
pochromováno 

FLORES C CH
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FLORES / FLORES m / FLORES A / FLORES Ch
Dokonalé řešení v omezeném prostoru.
KOuPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA 

Toto klasické koupelnové otopné těleso je ideální pro každou koupelnu, ve které si chcete dopřát 
nenápadné elegance a vysokého komfortu. Nabízí se ve třech různých provedení pro mnohostranné 
způsoby připojení: flores a flores CH mají připojení zdola k vertikálním sběrným trubkám, flores M je 
konstruován pro spodní středové připojení a flores A jako speciální typ pro modernizace umožňuje 
připojení ze strany – stačí si vybrat. Těleso flores je se svou malou stavební hloubkou vhodné pro 
využití v malých místnostech. Může být dokonce namontováno jako oddělovací příčka, aby jste mohli 
využít prostor koupelny co nejlépe. Obzvláště dobře vypadá těleso flors CH s pochromovanou 
povrchovou úpravou.

VÝŠKA
800, 1200, 1500, 1800 mm 

ŠíŘKA
450*, 500, 600, 750 mm 
(*mimo flores A)

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá
Ostatní  sanitární a RAL 
barvy na dotaz.

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =

=

Ložnice =

Koupelna =====

Obývací pokoj =

VÝŠKA
800, 1200, 1500, 1800 mm

ŠíŘKA
500, 600 mm 

PrOVEDENí
pochromováno 

FLORES CH

FLORES / FLORES M / 
FLORES A
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SANTORINI m/ SANTORINI Cm
Klasický vzhled.
KOuPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

VÝŠKA
700, 1100, 1800 mm

ŠíŘKA
400, 500, 600, 750, 900 mm 

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá
Ostatní  sanitární a RAL 
barvy, případně pochromo-
vané provedení na dotaz.

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =

=

Ložnice =

Koupelna =====

Obývací pokoj =

Kruhové trubky otopného tělesa Santorini M jsou uspořádány s cílem dosáhnout čistého, klasického 
vzhledu. Santorini tak skvěle zvýrazní koupelnu jakéhokoliv stylu: decentně doplní koupelnu 
tradičního domu či tiše podpoří atmosféru moderního bytu. Santorini CM dává přísným geometric-
kým liniím klasického koupelnového otopného tělesa nový rozměr. Horizontální kruhové trubky jsou 
u něj mírně vyklenuty, což dodává celkovému výrazu na jemnosti a zároveň vytváří dostatek místa 
pro ručníky. Těleso Santorini CM vytváří teplo pro potěšení všech smyslů. Skryté připojení tělesa je 
jeho dodatečnou předností. 

Santorini CM
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APIA 
Dvojnásobné potěšení.
KOuPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

Na první pohled se koupelnové otopné těleso Apia se svými přímo osazenými trubkami podobá 
tělesu Santorini. Teprve na druhý pohled přitáhne pozornost další řada horizontálně uložených 
trubek, sloužících k dosažení vyššího výkonu při malých prostorových možnostech.

VÝŠKA
700, 1100, 1800 mm  

ŠíŘKA
500, 600, 750, 900 mm 

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá
Ostatní  sanitární a RAL 
barvy, případně pochromo-
vané provedení na dotaz.

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =

=

Ložnice =

Koupelna =====

Obývací pokoj =
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APOLImA
Perfektní křivky pro Vaši koupelnu.
KOuPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

Stylové křivky koupelnového tělesa Apolima jsou výhrou pro každý prostor. Těleso Apolima bylo 
vyvinuto jako víceúčelový vysoušeč ručníků. A má dostatek místa pro jejich velké množství. Jeho 
tradičním prostorem pro umístění je koupelna, ale má dostatečný výkon také pro kuchyni.

VÝŠKA
800, 1100, 1400, 1700 mm

ŠíŘKA
650, 800 mm 

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá
Ostatní  sanitární a RAL 
barvy na dotaz.

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =

=

Ložnice =

Koupelna =====

Obývací pokoj =
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ELATO
Vlevo nebo vpravo – rozhodněte se sami. 
KOuPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA 

VÝŠKA
800, 1100, 1400, 1700 mm 

ŠíŘKA
450, 600 mm 

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá
Ostatní  sanitární a RAL 
barvy na dota

Koupelnové těleso elato je nezaměnitelné. Otevřený, asymetrický vzhled nabízí místo pro mnoho 
textilií. A vybíráte, na kterou stranu má být elato otevřené – vlevo nebo vpravo? Rozhodněte se 
sami. 

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =

=

Ložnice =

Koupelna =====

Obývací pokoj =
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LINOSA
Zvýrazněte svůj styl.
KOuPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

Koupelnová otopná tělesa Linosa Vám dávají jedinečnou šanci 
zvýraznit Váš osobní styl. Design těles Linosa vyniká hned 
nadvakrát. 
Zaprvé, horizontální trubky jsou vpředu zúžené,  což celkovému 
vzhledu propůjčuje temperamentní výraz. Zadruhé, jejich 
elegance je podtržena svislými sloupky, které jsou doplněny 
profily z materiálu dle Vašeho výběru, např. z leštěné oceli nebo 
ušlechtilého dřeva. Protože my věříme na svobodu volby.

VÝŠKA
800, 1200, 1700 mm 

ŠíŘKA
500, 600, 750 mm

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá
Ostatní RAL barvy 
na dotaz.

POužiTí

Předsíň Obývací pokoj

Koupelna =====Kuchyň ===

= =

Ložnice =
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IOS
Proti všem konvencím.
KOuPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

VÝŠKA
1200, 1700 mm 

ŠíŘKA
600 mm 

PrOVEDENí
RAL 9016 bílá
Ostatní  RAL barvy 
na dotaz.

Kdo tvrdí, že trubky musí být kulaté? Těleso ios má horizontální trubky zcela ploché, nicméně jejich 
strohá tuhost je zjemněna jejich zakřivením směrem ven. Celek pak potvrzuje dobrý vkus zejména 
proto, že je tak obdivuhodně zdrženlivý. Se středovým napojením je připojení tělesa zcela zakryté.

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =

=

Ložnice =

Koupelna =====

Obývací pokoj =



ANDROS Ch / ANDROS m
Malá hloubka – exkluzivní vzhled.
KOuPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

VÝŠKA
800, 1200, 1700 mm 

ŠíŘKA
600, 750 mm 

PrOVEDENí
Andros CH: pochromováno
Andros M: RAL 9016 bílá
Ostatní  RAL barvy na dotaz.

Se svými jemnými, ze zdi vystupujícími liniemi je koupelnové těleso Andros výhrou pro každý prostor. 
Těleso je připevněno ke zdi takovým způsobem, že na hloubku zabírá velmi málo místa. Jeho tříramen-
né bočnice vystupují mírně dopředu, aby se přizpůsobily zakřivení horizontálních trubek.

Těleso Andros M může dosáhnout ještě vyváženějšího výrazu: praktické středové připojení lze zakrýt 
designován panelem. Nic nenarušuje vkusný, čistý vzhled.

POužiTí

Předsíň

Kuchyň =

=

Ložnice =

Koupelna =====

Obývací pokoj =

AndROS CH AndROS M
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PODLAhOVÉ VYTÁPĚNí
Nikdy nebudou vaše podlahy příjemnější
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pOhOdlná alternativa
Podlahové topení je výbornou alternativou řešení vytápění, která stále roste na oblíbenosti. 
Je snadné pochopit proč: žádná viditelná instalace, uvolněný prostor stěn a zážitek z mírné-
ho tepla po celé místnosti. Pak je dobré vědět, že Purmo nabízí celou řadu systému podlaho-
vého vytápění pro jakýkoliv druh podlahy. Promluvte si s místním odborníkem na vytápění 
o tom, co by bylo možné udělat u Vás doma. 

neviditelné, tiché tOpení
Tepelné zdroje Purmo byly navrženy tak, aby byly krásné a praktické zároveň – některé 
dokonce samy o sobě představují smělý design. Nicméně někteří lidé upřednostňují 
naprosté zneviditelnění celé instalace. 
Pro ty z Vás může být podlahové topení odpovědí: veškeré trubky jsou položeny pod 
podlahou a jemným způsobem vytápí celý pokoj. Navíc naprosto nehlučně. Rodiny s dětmi 
také oceňují to, jak podlahové topení z obytného prostoru odstraňuje potenciální horké 
plochy a nebezpečná místa – přidaná hodnota, kterou lze zcela právem nazvat naprostou 
důvtipností.

funguje s mnOha druhy pOdlah
Zákazníci Purmo si na svět kolem sebe kladou určité požadavky. Rádi tedy oceníte, jak lze 
systém podlahového vytápění přizpůsobit prakticky jakékoliv podlaze: dřevo, dlažba, 
koberec, laminátové desky, atd. Nikdy neděláme kompromisy ohledně stylu, tak proč byste 
měli vy? Poraďte se s odborníkem o tom, jak Vámi vybraný typ podlahy přenáší teplo – to 
určí druh systému, který bude pro Vás ten pravý.

najděte vše, cO pOtřebujete u spOlečnOsti purmO
Aby se zajistilo rovnoměrné teplo a bezpečný provoz, systém podlahového vytápění 
vyžaduje několik vrstev. Purmo Vám může dodat veškeré potřebné vrstvy – jsou navržené 
pro rychlou a jednoduchou instalaci. A nebude třeba velkého zvýšení úrovně podlahy.

dejte na rady OdbOrníka
Pokud plánujete použít systém podlahového vytápění, vždy doporučujeme konzultaci 
s místním odborníkem na vytápění. Proč nezačít tím, že ho požádáte o katalog podlahového
vytápění Purmo a ten vzít jako výchozí bod pro diskuzi?

stručně O výhOdách
pOdlahOvéhO vytápění

•  MíRNé TePLO PO CeLé MíSTNOSTi

•  NeViDiTeLNé, TiCHé VyTáPěNí

•  úČiNNé A SPOLeHLiVé

•  fUNgUJe S VěTŠiNOU DRUHů 
PODLAH

•  ŽáDNá HORKá ANi NebeZPeČNá 
MíSTA – iDeáLNí PRO DěTi

•  ŽáDNá úDRŽbA

• RyCHLá iNSTALACe

• ŽáDNá KOROZe
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VYBERTE SI
TO PRAVÉ
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Sortiment společnosti Purmo je rozsáhlý 
a mnoho řešení lze využít v mnoha různých 
druzích místností. Někdy může být Vaše 
volba založena čistě na estetickém hledisku 
– chci něco nenápadného nebo něco 
úžasně uměleckého – a jindy zase budete 
zvažovat něco praktičtějšího. 

Jednou z věcí, kterou byste měli mít 
na mysli je výhřevnost: jak velká ta 
místnost je? Potřebujete ji vytopit rychle 
nebo spíše pravidelně? Mají se brát v úvahu 
nějaké zvláštní okolnosti jako například 
alergie? Dalším velmi důležitým bodem je 
prostředí samotné místnosti. 

Koupelny a kuchyně například mají vyšší 
úroveň vlhkosti a jsou také místy, kde 
potřebujete každý den sušit textilie. Abyste 
se ujistili, že s řešením vytápění od společ-
nosti Purmo budete žít pohodlně po mno-
ho let, vytvořili jsme pro Vás tento přehled 
modelů pro různé druhy místností. 
Samozřejmě jste vždy vítáni, pokud budete 
potřebovat odbornou radu. 

faro V
Strana 030

faro H
Strana 031

Andros CH
Strana 045

Andros M
Strana 045

Paros V
Strana 033

Tinos V
Strana 032

Paros V
Strana 033

Tinos V
Strana 032

Paros V
Strana 033

Tinos V
Strana 032

Paros V
Strana 033



050



051



KA
TA

LO
G

 V
ÝR

O
BK

Ů

Komu záleží na  
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Rettig Heating Sp. z o.o., 02-781 Warszawa, ul. Rotmistrza Pileckiego 91
Zastoupení pro ČR: Jiří Roh, obchodní manager, +420 602 490 737, jiri.roh@purmo.cz
www.purmo.cz 




