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Ki gondoskodik a
változatosságról?

Mi!
Azért alkottuk meg a The Warm Society-t mert azt
gondoljuk, hogy a fűtés nem kap akkora hangsúlyt, mint
amekkorát megérdemel. Hosszú időn keresztül az emberek
hozzáállása fűtésrendszerekkel kapcsolatos megoldásokhoz
passzív volt – elfogadták azt, ami beszerelésre került –
vagy az új fűtésrendszer kiválasztását egy kívülállóra
hagyták. Hisszük, hogy ezek az idők elmúltak. Tudjuk,
hogy a radiátor többet jelent, mint csupán fűtést. El
akarjuk mondani a világnak, hogy szinte végtelen számú
lehetőség van, amikor elérkezünk a dizájn, a színek és
a gyakorlati felhasználáshoz. Azt akarjuk, hogy a vásárlók
és a partnereink csatlakozzanak ehhez a csoporthoz,
hogy többet tudjanak meg a fűtésről és támogassák
célunkat: megszabadítani a Földet a stílustalan és nem
megfelelő fűtésrendszerektől.
Ebben a kiadványban, megtalálod azokat a fűtési megoldásokat, melyek valódi gondoskodással készültek. Minden
egyes megoldás megalkuvás nélküli hozzáállást mutat mind
a minőség, mind a dizájn tekintetében, és a lehetőségek
széles tárháza visszaadja Neked az erőt, hogy olyan
otthont teremts magadnak, amilyent szeretnél. Élvezd a
széles kínálatot – akármilyen meglepő is.

PADLÓFŰTÉSEK
046-049

Hozd ki a legjobbat a
belsőépítészetből a széles
választékban elérhető
Purmo lapradiátorokkal.
A legkisebbtől a legnagyobbig
mind gyönyörűen
megtervezett és kidolgozott.

Kényelem. Melegség. Nem látható szerelési pontok. Mindez a
Tied lehet a Purmo padlófűtés rendszerével. Mindent meg tudunk
adni, amire szükséged van – minden padlótípushoz.

LAP
RADIÁTOROK
006-015

DEKORATÍV
RADIÁTOROK
022-031
A fűtési rendszer számít. A dizájn felemeli
a radiátorokat a működési szükségességektől
az építészeti figyelemig. Némelyik maga
egy szobrászati alkotás. Mindegyik feltűnő
a maga stílusában.

SZÍNEK
016-017
Dönts. Válaszd azt a színt, ami igazán
Te vagy. És bármit is válassz – legyen az
akár fehér! – biztos lehetsz abban, hogy
a Te Purmo felületed gyönyörű marad.
Nézzük meg miért.

MEGJELENÉS
& MINŐSÉG
018-021
Nyilvánvaló, hogy a dizájn nagyon fontos
a Purmonál. Viszont ugyanannyira fontos
számunkra, hogy olyan fűtési megoldásokat
készítsünk, ami ugyanannyira jól működik,
mint amilyen gyönyörű. Nézd meg, mi
hogyan csináljuk ezt.

HELYES
VÁLASZTÁS
050-051
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK
032-045
Egy meleg puha törölközőbe csavarni magad az élet egyik bocsánatos
bűne. A kényeztetés megkétszereződik, ha a törölközőt az egyik ilyen
stílusos fürdőszobai radiátorról veszed le.

Fedezd fel otthonod legjobb fűtési
rendszerét ezzel a könnyen használható
összefoglaló segítségével. Készülj
fel: lehet, hogy a végén mindet meg
akarod szerezni!

Meleg dizájn bármilyen környezetbe

LAPRADIÁTOROK

Compact

Egy igazi klasszikus. Előkelő.
LAPRADIÁTOROK
Compact egy klasszikus
lapradiátor, ami azért készült,
hogy a legmagasabb minőségi
és hatékonysági követelményeknek feleljen meg. Míg az
összes szerelvényezés
látszik a megszokott módon,
a Compactnak vonzó a teteje
és az oldala, így diszkrét
megjelenése megelégedettséget
biztosít. A modellek választéka
hasonlóan széles, mint a
többi lapradiátornál.

Alkalmazás

MAGASSÁG
300, 450, 500,
600, 900 mm

HOSSZÚSÁG
400 - 3000 mm

TÍPUS
C11, C21s, C22, C33
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FELÜLET
RAL 9016 Fehér.
Más RAL színek igény
esetén elérhetők
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Konyha

lllll

Folyosó

lllll

Hálószoba

lllll

Fürdőszoba

l

Nappali

lllll

Ventil Compact & Vertical
Választási lehetőség
LAPRADIÁTOROK

A Compact választéka számos különböző variáción alapul, lehetővé téve számodra, hogy olyan lapradiátort építs be, amely a legmegfelelőbb
a szobádhoz. A Ventil modellek, például, a klasszikus lapradiátorokat egy új szintre emeli. Az első idom eltakarja a szerelvényeket ezzel egy
tiszta, rendezett látványt nyújt.
Végül, a vízszintes modelleket megfordítottuk, hogy segítsen a legtöbb falfelületet kihasználni.

Alkalmazás
Konyha
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Fürdőszoba
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Nappali

lllll
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MAGASSÁG
300, 450, 500, 600,
900 mm
HOSSZÚSÁG
400 - 3000 mm

FELÜLET
RAL 9016 Fehér.
Függőleges a
RAL 9010-ben.
Más RAL színek igény
esetén elérhetők

TÍPUS
CV11, CV21s, CV22, CV33

MAGASSÁG
1500, 1800, 1950,
2100, 2300 mm
HOSSZÚSÁG
450, 600, 750 mm
Típus
VR10C, VR20C, VR21C,
VR22C
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FELÜLET
RAL 9016 Fehér.
Függőleges a
RAL 9010-ben.
Más RAL színek igény
esetén elérhetők

Plan Compact / Ventil / M & Planora
Sík előlap. A csövek nem láthatók.
LAPRADIÁTOROK

Alkalmazás
Konyha
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Fürdőszoba
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Folyosó

lllll

Nappali
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Hálószoba
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A Plan és a Planora radiátoroknak sík, egyenes fűtőlapjuk
minimalista eleganciát ad, ami bármilyen belső térbe elvegyül.
A Planora volt az egyik első radiátor, ami bebizonyította, hogy
lehet meleg úgy, hogy nem kell kompromisszumot kötni a
stílus területén. A sík előlap nem csupán parádé; vezeti a vizet
a 2 mm-es erős acél mögött. Ez az elegáns, klasszikus burkolat
vezetett a “The Warm Society”-hez. És bizonyíték, hogy a stílus,
soha nem megy ki a divatból.
A Plan eleje egy kissé különböző módon készült: a fő radiátor
testhez rögzítettek egy sík előlapot, így takarva el az összes
hegesztési pontot. A stílusos előlap eltakarja a csöveket és a
szerelvényeket, így nem fogod őket látni. Kiválaszthatod azt
a méretet, ami pontosan illik a helyiségedbe.
Ezek a radiátorok szintén elérhetők középső csatlakozással,
ami a szerelést könnyebbé teszi – és gyakorlatilag láthatatlan.

MAGASSÁG
300, 500, 600, 900 mm
HOSSZÚSÁG
Plan: 400 - 3000 mm
Planora: 500 - 3000 mm
TÍPUS
FC11, FC21s, FC22, FC33
FCV11, FCV21s, FCV22,
FCV33
FCVM11, FCVM21s,
FCVM22, FCVM33
PCV11, PCV21s, PCV22,
PCV33
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FELÜLET
RAL 9016 Fehér.
Más RAL színek igény
esetén elérhetők

Purmo Air
Új szabványokat hoztunk létre
a belső légtér minőségében

A friss levegő fűtése és szűrése
Alapvetően, a Purmo Air egy plussz a radiátorodhoz, ami kintről hozza be a levegőt a
helyiségbe, majd megszűri. Először, egy szellőzőcsatorna kerül a radiátor mögé és ez
engedi be a friss levegőt. A Purmo Air egység és a választásod szerinti Purmo lapradiátor
aztán egyidejűleg szűri és fűti a levegőt. Tiszta, friss levegőt áramoltat a szobába zaj
vagy huzat nélkül. A választott lapradiátorod beszerelési méretét nem befolyásolja.

Szűrt levegő, a megoldás
allergia esetén
A jó ventilláció segít megelőzni számos
lehetséges egészségügyi problémát és
javítja a bent élők életminőségét. A Purmo
Air rendszer egy levegőszűrővel hatékonyan
szűri ki az apró porszemeket a levegőből.
Ez különösen azoknak az embereknek jó
hír, akik allergiától vagy más panasztól
szenvednek – de természetesen, a tiszta,
friss levegő öröm mindenki számára.
Eltávolítja a rossz minőségű belső levegőből
a magas széndioxid koncentrációt, a túlzott
páratartalmat, az épület, a bútorzat valamint
a föld szennyező kipárolgásait is.
Hogyan szerelik be
A Purmo Air kiegészítő felszerelésként kerül a
Purmo lapradiátor hátuljára speciális Purmo
Monoclac eszközökkel. Ez gyakorlatilag nem
látható és nem kell megváltoztatni a radiátor
méretét. A szellőztetést igény szerint lehet
állítani, így biztosított az energiatakarékos
rendszer. A radiátorból áramló meleg levegő
megállítja a felette lévő ablak hideg
kisugárzását. Amennyiben a radiátor felett
van egy ablakpárkány, akkor szereljük le, hogy
a radiátorból sugárzó meleg levegő szabadon
áramolhasson. A fűtésszerelőd be tudja
szerelni a friss levegő rendszert az igényeidnek
megfelelően, a maximális kényelemért.
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Purmo Air előnye első pillantásra
• Friss levegő huzat és zaj nélkül
• Tökéletes levegő minőség a hatékony
	szűrés következtében
• Hatékony, környezetbarát fűtés
• Örömteli, gazdaságos levegő
	és melegeloszlás
• Hosszú élettartam
• Könnyedén tisztítható és
	cserélhető szűrő
• Bármilyen radiátormagassághoz
• Nem kell megváltoztatni a beszerelni
	kívánt radiátor méretét

Vigyél egy kis
színt az életedbe

Bármi amit akarsz
A Purmo radiátorok mindegyikét úgy tervezték, hogy meleget adjon, de ezzel együtt a
szépség is megérintsen. A szabvány szín a fehér (RAL 9016 vagy 9010), szép és jól illik
– viszont elképzelhető, hogy Te valami merészet szeretnél, valamit, ami kiemeli a radiátorod
formáját? Vagy talán egy olyan szín mellett döntöttél, aminek az árnyalata jobban kiegészíti
a belső teredet?
Akkor jó tudni, hogy a Purmo radiátorok a színek széles skáláját kínálják. Minden RAL szín
igényelhető és néhány modell maga elérhető fémes színben, krómban vagy aranyban.
Az lehetőségeket nézd meg a modelleknél.

Szín, ami igazán tartós
A magas minőség az elsődleges szempont
a Purmonál. Így minden egyes radiátorunk
tíz év múlva is ugyan olyan jól néz ki, mint
amikor beszerelésre került. Ezt úgy érjük el,
hogy nem kevesebb, mint öt lépésen vezetjük
végig a felületkezelésnél – törődés, amit az
iparágban csupán néhányan tesznek hozzá.
De amit mindannyian tudunk, erőfeszítésbe
kerül, hogy mindig jól nézzünk ki.
•	Először minden zsírt eltávolítunk
a radiátorról
•	A ztán megkapja az első réteget,
ami ellenáll a korróziónak és az
elhasználódásnak
•	Egy elektromos fürdőt kap a
radiátor, ami még nagyobb
korrózióvédelmet biztosít és egy
plusz felületet képez

ZSÍRTALANÍTÁS
FOSZFÁTOZÁS
KATAFORÉZISES ALAPOZÁS
PORFESTÉS

Ezek adják a felület kidolgozását, ami nem
csak papír vékonyságú. A Purmo radiátorod
ellen fog állni a karcolásoknak és a korróziónak
az elkövetkező években. Valóban, a minimum
követelmények a DIN 55 900 standardok
kikötéseit túlszárnyalják. Szintén jó tudni,
hogy az összes eljárás a lehető leginkább
környezetbarát technológiák követelményei
szerint történnek. A Purmo radiátorod
gondosan készül. És hogy kiállja a próbákat.

•	Ezután, az elektromos feltöltés
után lefestik a radiátort –
a RAL 9016 szabvány szerinti magas
fényű fehér színnel
•	Végül, az egység egy 200° C-os
kemencébe kerül. Ez kiégeti az
összes vegyi anyagot, így a radiátorodnak nem lesz kellemetlen
illata és az esetleges káros, illó
anyagoktól sem kapsz fejfájást.
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A lapradiátorokról
részletesen

Mert a radiátorok megérdemlik a figyelmet
A Purmo lapradiátorok több szempontból is kiemelkedők. Tökéletes összhangját
képviselik a magas technikai követelményeknek és a gyönyörű dizájnnak. Hiszünk
abban, hogy egy radiátor nem csupán egy radiátor – szerves része az otthonnak.
S mint ilyen, figyelmet érdemel.
A sík, sima felületű dizájn azért, hogy eltüntesse a zűrzavart, hogy a dolgokat a
helyére tegye. Ezt mi azzal érjük el, hogy kínálatunkban szerepel mindenféle radiátor:
a klasszikustól a stílusos, sík felületűig, így minden Purmo rendelkezik
valami különlegességgel.

A csövek tűnjenek el
De ez nem csak az eleje, tudod… Egy gyönyörű radiátor-választás után sokan ragaszkodnak, hogy csak az látszódjon, ami szükséges.
Ezért ajánlunk a különböző bekötési lehetőségeket.
Standard
– Ez a klasszikus választás, ahol a csövek láthatók. Ezek a radiátorok
ideálisak felújításnál is – könnyű olyan modellt találni, ami
tökéletesen megfelel, és nem kell nagyobb átalakításba kezdeni.

Sík előlap: A szépség része
A gyönyörű sík előlap igazi Purmo védjegy. Ezt érdemes közelebbről szemügyre venni:
a sík előlap nem csupán egyenes előlap. Jegyezd meg, például, semmi zavaró nincs a
Purmo előlapjának simaságban. Az oldallapok nem lógnak ki a sarkoknál, a fölső
védőrács nem nyúlik túl a széleken. Amikor ezt állítjuk, akkor ezt komolyan is gondoljuk.
Vannak, természetesen, hajszálnyi eltérések még magában a Purmo sorozatokban is.
Választhatsz a vízelvezető előlapos, a maximum hatékonyságú, vagy a felragasztott
maximum simaságú között. Bármit is válassz, szépet kapsz anélkül, hogy ezért
feláldoztuk volna a hatékonyságot: bármilyen előlapú Purmo lapradiátor rendelkezik a
magas fűtő hatékonysággal.

A Purmo hozzáállása az sík
előlapú lapradiátorokhoz
•	Erős, karcmentes festés – RAL
9016 fehér vagy a választásod
szerinti RAL színek
•	A szerelési lehetőségek lehetővé
teszik, hogy a csövek ne
látszódjanak, ha úgy akarod

•	Mindenütt gondosan kezelt
felület. Sem az oldallapok,
sem a rácsok nem zavarják a
függőleges felületet

•	Ha egy sík előlapú illik hozzád:
válassz a gazdag modell és
méret választékból

Beépített szelep
–A
 zok számára, akik el szeretnék tüntetni a csöveket, a Ventil
kínálatában található az a típus, ahol a radiátorban magában
van a szelep. Ez azt jelenti, hogy a csövek is a radiátorba futnak
bele, létrehozva egy teljesen egységes látványt.

Beépített szelep, középső bekötéssel
– Ha egy egyszerű bekötésű, középső csatlakozásút választunk,
akkor még könnyebb beszerelni a radiátort: semmi mást nem kell
tenned, csupán azt, hogy a középső bekötést helyesen helyezd el
és a radiátor automatikusan a megfelelő helyen lesz. Gyakorlatilag
a csövek is láthatatlanok lesznek – és nem érik el a padlót. Így ez
a végét jelenti a porcicák radiátor alatti gyülekezésének.

Tökéletes higiénia
A Purmo radiátorok sík előlapja és sima dizájnja biztosítja, hogy nem gyűjtik össze a port – és nagyon könnyű tisztítani. Ez,
természetesen, az, ami hasznos az otthonokban, de középületekben és egészségügyi intézményekben elengedhetetlen. Mivel egyre
növekvő számú ember szenved allergiától, jó észben tartani, hogy a Purmo radiátorok higiénikusan tartják a levegőt.
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Csak a
legjobbat Neked
A legjobbat hozzuk el számodra. Ez azt jelenti, hogy elhozzuk neked a legjobb fűtőteljesítményt, szabályozhatóságot, és természe
tesen, dizájnt, ami csak elérhető. Hogy ez megtörténjen, semmit sem bízunk a véletlenre, amikor kiválasztjuk az alapanyagot és az
alkatrészeket. A termelési folyamatunk olyannyira optimális, hogy biztosítja a kiválóságot. És végül, olyan körülmények között
teszteljük a radiátorokat, ami túltesz mindenen, ami az otthonodban megtörténhet. Ez az oka annak, amiért nem félünk attól,
hogy 10 éves minőségi garanciát adjunk. Bízunk a termékünkben. Te is bízhatsz benne.
Jó alapanyagok a jó kezdéshez
Minden a jó alapanyagoknál kezdődik.
A radiátorod hidegen hengerelt acéllemezből készül – természetesen kiváló
minőségűből. És ez az alapja mindennek:
a fűtőlapoknak és a belső konvektoroknak,
mindkettő acélból készül. Az anyagok
minősége illeszkedik az alaposan
kidolgozott dizájnhoz, melyek évek
kutatómunkáján alapulnak. Például, a
profilok kialakítása a fizika törvényeiből
a legtöbbet hozza ki. Az eredmény
hatékony és magas fűtőteljesítmény.

Minden tudatosan tervezve
A fűtőteljesítmény magában nem elég.
Hogy a meleget a stílusban is elhozzuk,
biztosítottuk, hogy a teljesítmény
párosítható legyen finom, elegáns
megjelenéssel. És mégis maradjon
hatékony. Emlékezz, például, hogy milyen
kis vízmennyiségre van szükség a radiátor
belsejében, és mégis milyen magas
fűtőteljesítménnyel rendelkezik. Mindezt
úgy, hogy kevesebb energiát fogyaszt.

Irányításod alá helyezzük
a környezeted
De nem állunk meg itt. Voltál valaha
csalódott egy radiátor miatt, ami konokul
hideg maradt? Vagy egyszerűen nem
lehetett lekapcsolni, és a szobát egy
izzasztó helyiséggé változtatta? Egy
Purmo lapradiátor nem csak egy stílusos
választás. Környezeted irányítójává tesz
több módon is. Minden egyes lapradiátor
egyenként szabályozható. És szinte
azonnal reagálnak, ha a hőmérséklet
hirtelen megnő, vagy csökken – például,
amikor vendégek jönnek, vagy vihar
kerekedik odakint.

10 év minőségi garancia
Bízunk a radiátorainkban. Ezért
vagyunk az iparág területén azon
kevesek egyike, akik 10 év minőségi
garanciát adunk hibás anyag,
vagy gyártás miatti szivárgás
esetére. Valószínű soha nem lesz
rá szükséged. De ez természetesen
egy jó dolog.

Bírja a nyomást?
Az otthonodban, a lapradiátorod esetleg 10 bar nyomáson fog működni. Nap, nap után. Hogy ne kelljen aggódnod a szivárgás
miatt, minden egyes radiátort nyomáspróbának teszünk ki. Egy magasabb nyomáson, mint amit valaha megtapasztalhatnál az
otthonodban. Így, úgy hagyják el gyárunkat, hogy tudjuk, kiállják a nyomást. Csakúgy, mint te.
Eljuttatjuk hozzád
Amikor a radiátorod elhagyja a gyárat, biztosítjuk, hogy hibátlanul érkezzen meg hozzád. Minden elemet gondosan becsomagolunk,
és természetesen minden csomag tartalmaz minden kiegészítőt, ami a pontos beszereléshez szükséges. Ez a legkevesebb, amit
megtehetünk, hogy úgy adjuk át a radiátorodat, hogy jól kezdje meg pályafutását.
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DEKORATÍV RADIÁTOROK

Gondoskodunk a stílusról. Szenvedélyesen.

Kon & Narbonne / VT
Tömör mégis erőteljes
DEKORATÍV FŰTŐTESTEK

Alkalmazás
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Amikor nagy erőt akarsz, de kis helyed van, a Kon egy ideális
választás. Ez egy stílusos fűtőtest, amit úgy hoztak létre,
hogy kompakt dizájnja legyen és nagy teljesítménye, így az
élettérből a legtöbbet hozhatod ki, mégis meleg és kényelmes.
A kiegészítők, szerelvények gazdagsága könnyűvé teszi a
beszerelést – és a megjelenés lehetővé teszi, hogy egyedi igény
szerint alakítsd az egységedet.

MAGASSÁG
Kon: 142, 214, 286 mm
Narbonne/VT: 70, 142,
214, 286 mm
HOSSZÚSÁG
Kon: 400 - 3000 mm
Narbonne/VT:
500 - 4000 mm
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TÍPUS
KON21, KON22,
KON33, KON34
NA11, NA20, NA22,
NA23, NA34, NA35,
NA46, NA58
FELÜLET
RAL 9016 Fehér.
Számos RAL és szaniter
színek elérhetők.

Narbonne V / VT
Magas legyen, ne széles
DEKORATÍV FŰTŐTESTEK
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Kompakt dizájn jelentheti azt is, hogy magas legyél ne széles.
A Narbonne V lehetővé teszi, hogy szobád magasságát
kihasználva legyen meleg, így hellyel takarékoskodsz, de
kényelemmel nem. Míg a belső tered stílusos marad: a sima
megjelenésével a Narbonne V-vel büszkén felvághatunk.

MAGASSÁG
1600, 1800, 2000,
2200 mm
SZÉLESSÉG
142 - 862 mm
(72 mm lépésben)
TÍPUS
NV10, NV11, NV20, NV21
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FELÜLET
Számos RAL és szaniter
szín elérhető.

Kos V

A vonalak nem lehetnének
tisztábbak ennél. A Kos
kínálata sima előlap, létrehozva
egy időtlen elegancia letisztult
látványát. A gyönyörűen
befejezett felső rács és a
kerekített sarkok gondoskodnak
arról, hogy a vonalak minden
oldalon tiszták maradjanak.

Magas. Sík. Jóképű.
DEKORATÍV LAPRADIÁTOROK

Kos H

Karcsú elegancia
DEKORATÍV LAPRADIÁTOROK

Egy ilyen szépség megérdemli,
hogy sokoldalúan használjuk, és
széles színskálából válasszunk
– beleértve a fényes, csillogó
rozsdamentes acélt. Ugyanúgy,
mint a szép tervezésű, rozsdamentes acélból készült törölköző
szárító, kihozza a maximumot
a fürdőszobádból vagy a
konyhádból. A helymegtakarítás
soha nem nézett ki ilyen jól.

MAGASSÁG
400, 600, 750, 900 mm

MAGASSÁG
1800, 1950, 2100 mm

HOSSZÚSÁG
450 - 1950 mm

SZÉLESSÉG
450, 600, 750 mm
TÍPUS
KOV21, KOV22

TÍPUS
KOH20, KOH21,
KOH22, KOH33

FELÜLET
RAL 9010/9016 fehér.
Más szaniter, fémes, RAL
színek és rozsdamentes
acél elérhető.

FELÜLET
RAL 9010/9016 fehér.
Más szaniter, fémes, RAL
színek és rozsdamentes
acél igény szerint.
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A sima Kos eleje élvezhető vízszintesen beszerelt radiátorként is. Mint minden Kos modell, ezek a
legszebb radiátorok, viszont ugyanúgy rendelkeznek rengeteg erővel: a hőáramlás technológiájának
okos használata gondoskodik erről. Hagyd, hogy a Kos kínálata a karcsúság eleganciáját hozza el
– és sok-sok melegséget – az otthonodba.
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Faro V

Faro H

Kiváló dizájn. Büszke pozíció.
DEKORATÍV LAPRADIÁTOROK

Sima vonalak, kerekített oldalak.
DEKORATÍV LAPRADIÁTOROK

Ez a radiátor nem fél attól, hogy büszke legyen. A külső fűtőlap kiemeli a felfele futó vonalakat, míg a lekerekített oldalak egy letisztult,
megnyerő megjelenést biztosítanak minden szemszögből. A dizájn nemcsak a megjelenést szolgálja, létrehozva a magasság érzését,
hanem lehetővé teszi, hogy egy erőteljes fűtőforrással rendelkezz, ott ahol a hely korlátozott.

Azok számára, akik élvezni kívánják a Faro H kínálat tiszta vonalait, egy sokkal hagyományosabb módon, a vízszintesen felszerelt
verzió egy tökéletes választás. Ugyanazzal az előlappal és perforált oldallappal, finom, mégis erőteljes a megjelenése. A “Monclac”
tartókkal, amiket a csomag tartalmaz, láthatatlanul felszerelhető a Faro H, így lesz fűtés, valódi stílussal.

MAGASSÁG
1800, 1950, 2100 mm
SZÉLESSÉG
450, 600, 750 mm
TÍPUS
FAV21, FAV22

MAGASSÁG
400, 600, 750, 900 mm
SZÉLESSÉG
450 - 1950 mm
TÍPUS
FAH20, FAH21,
FAH22, FAH33

FELÜLET
RAL 9010/9016 fehér.
Egyéb szaniter,
fényes, RAL színek és
rozsdamentes acél
igény szerint elérhető

FELÜLET
RAL 9010/9016 fehér.
Más szaniter, fémes,
RAL színes és
rozsdamentes acél
igény szerint

Alkalmazás
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TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK
A mindennapi luxusért

Santorini C
Kerekített formák. Mindenütt.
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK
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A Santorini C enyhén hajlított. Minden profil kerekített és
az összes vízszintes profilvég is kerekített így hozva létre
egy kellemes, gyengéd megjelenést. A jól elhelyezett profilok
kifelé hajlanak, hogy sok törölközőt helyezhessünk el rá,
és harmonikus legyen a megjelenése. Egy jól meghajlított
darab valóban.

MAGASSÁG
714, 1134, 1764 mm
SZÉLESSÉG
399, 498, 596,
742, 887 mm
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FELÜLET
RAL 9016 fehér. Más
RAL színek elérhetők
igény esetén.

Santorini

KEA

Egy igazi klasszikus
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

Folyamatos öröm
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

Az egyenes vonalba rendezett,
kerek profilok egy tiszta,
klasszikus kinézetet eredményeznek. Ez teszi tökéletessé
bármilyen stílusú fürdőszobába.
Diszkrét a korabeli, finoman
illik a modern otthonokba.
A gyakorlatilag láthatatlan
konzolok plusz ajándékként
vannak jelen.
MAGASSÁG
1022, 1262, 1502,
1742 mm
SZÉLESSÉG
600, 750, 900 mm
FELÜLET
RAL 9016 fehér. Más
RAL színek elérhetők
igény esetén.

MAGASSÁG
714, 1134, 1764 mm
SZÉLESSÉG
400, 500, 600, 750,
900 mm
FELÜLET
RAL 9016 fehér. Más
RAL színek igény szerint.
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A Kea törölközőszárító egyenes vonalai két oldalra nyúlnak, újra és újra, ami ugyanannyira praktikus,
mint stílusos. A Kea-hoz különböző kellékek társíthatók, mint például törölköző rács és üveg polcok,
hogy még nagyobb hangsúlyt kapjon a fürdőszobád.
037

Konyha

l

Folyosó

l

Hálószoba

l

Fürdőszoba

lllll

Nappali

l

Ratea

Tiszta vonalak. És még praktikus is.
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK
Figyelemre méltó, elegancia származik egy dolog cseréjéből.
A Ratea törölközőszárító függőleges profiljait egy oldalra
helyeztük el. Ez nem csak a vonalakat teszi tisztává és erőteljesé;
ez csakúgy egyszerűvé teszi a törölköző lecsúsztatását a
szárító oldaláról. Mindez egy kicsi helyen.

MAGASSÁG
796, 1196, 1756 mm
SZÉLESSÉG
500, 600, 750 mm

FELÜLET
RAL 9016 fehér.
Más RAL színek igény
esetén elérhető.
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Anafi

Sardinia

Meglepően szoborszerű
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

Nyílt és kellemes
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

Az Anafi annyira meglepően szoborszerű lett, hogy még a nappalidba is akarsz egyet, na meg a
fürdőszobádba is. A merész dizájn műalkotást hoz létre. Ez a csiszolt forrása a melegnek, elérhető
krómban és aranyban azok számára, akik a luxusban elmennek a végsőkig.

MAGASSÁG
1239 és 1815 mm
SZÉLESSÉG
500 és 605 mm

MAGASSÁG
1250, 1500, 1600,
1800 mm

FELÜLET
RAL 9016 fehér. Más
RAL színek elérhetők
igény esetén.

SZÉLESSÉG
572 és 636 mm
FELÜLET
RAL 9016 fehér. Más
RAL színek és króm igény
esetén elérhető.
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A Sardinia elegendő hellyel rendelkezik mindenhez, ami a meleghez kell. A kör alakú profil erőteljesen
nagy ívű hajlításai népszerű választás akár a fürdőszobán kívülre is. Könnyű észrevenni, miért:
a nyugodt vonzerejével, a Sardinia megérint téged.
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Imia

Mauritius

Vegyél más irányt
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

Dupla öröm
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

Az Imia görbülete másik irányba tart mint, amit megszoktunk. Létrehoztunk egy egyszerű, hullámhoz
hasonló formát, a plafontól a padlóig, a melegforrást egy látványos bútorrá varázsolva. A kecses
vonalak miatt az Imia különösen megfelel folyosókra, ahol elegáns fogasként szolgálhat – a
kiegészítők széles választéka lehetővé teszi, hogy kabátokat tároljuk rajta, csakúgy, mint törölközőket.

MAGASSÁG
1194, 1754, 2154 mm
SZÉLESSÉG
500, 600, 750, 900 mm

MAGASSÁG
1600 és 1800 mm

FELÜLET
RAL 9016 fehér.
Más RAL színek és króm
elérhető igény esetén.

SZÉLESSÉG
510, 822, 1030, 1238 mm
FELÜLET
RAL 9016 fehér.
Más RAL színek igény
esetén elérhető.
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Ez a klasszikus törölközőszárító nem csak bőkezűen arányos – hanem dupla oldalú, így igazán
könnyű pakolni rá. A Mauritiust oda is fel lehet szerelni, ahol nincsen szabad fal, ekkor stílusos szoba
elválasztóként funkcionál.
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Java

Muna

Könnyed és levegős
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

Egyszerű bonyolultság
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

A Java egyszerűen egy klasszikus törölközőszárító, mégis különleges. A profilok elliptikusak és az
egyik sarokba kerültek, egy levegős érzést adva így a Javanak. Teljes rugalmasságért, a beszereléskor
balról vagy akár jobbról lehet bekötni, hogy alkalmazkodjon az igényeidhez.

A Muna egy törölközőszárító
azok számára, akik határozott
látványt várnak el a fűtőtesttől.
A sima fűtőrészek tökéletesek
a lecsupaszított belső terekhez
– ugyanakkor elég kifinomult,
hogy bármilyen más belső
térbe használhasd.

MAGASSÁG
700, 912, 1336, 1548,
1760, 1972 mm
SZÉLESSÉG
400, 500, 600 mm
FELÜLET
RAL 9016 fehér.
Más RAL színek igény
esetén elérhető.

MAGASSÁG
530, 680, 905, 1205,
1650, 1730, 2030 mm
SZÉLESSÉG
500, 600, 800, 1000,
1200 mm
FELÜLET
RAL 9016 fehér.
Más RAL színek igény
esetén elérhető.

Alkalmazás

044

Alkalmazás

Konyha

l

Konyha

l

Folyosó

l

Folyosó

l

Hálószoba

l

Hálószoba

l

Fürdőszoba

lllll

Fürdőszoba

lllll

Nappali

l

Nappali

l

045

PADLÓFŰTÉS

A padlódat soha többé nem érzed ugyanolyannak
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PADLÓFŰTÉS
Kényelmes alternatíva
PADLÓFŰTÉS

Egy kényelmes alternatíva
A padlófűtés egy kiváló alternatív fűtési lehetőség, melynek népszerűsége folyamatosan
nő. Könnyű belátni, miért: láthatatlan szerelvények, üres falfelületek, és megtapasztalhatod
az egész helyiség kellemes melegét. Beszéld meg a szakemberrel, hogyan alkalmazhatod,
az otthonodban.
Láthatatlan, csendes fűtés
A Purmo termékskálát úgy terveztük, hogy ugyanolyan szép legyen, mint amilyen praktikus
– némelyik merész dizájnjával kiharcolja a saját jogait. Vannak olyanok, akik azt szeretik, ha
a fűtés láthatatlan.
Számukra a padlófűtés lehet a válasz: minden fűtéscső a padló szintje alatt fekszik, gyengéden
fűtve az egész helyiséget. Emellett teljesen csendes. A gyermekes családok is értékelik a
padlófűtés estében, hogy nincsenek forró fűtési felületek és veszélyes, kiálló szerelvények
a lakótérben – teljes bizonyossággal hívhatjuk ezen megoldást a tökéletes gyengédségnek.
Számos padlótípushoz alkalmazható
A Purmo vásárlóinak vannak követelései a körülöttük lévő világgal szemben. Így Te is értékelni
fogod, amikor megkapod a padlófűtési rendszert, ami illik bármilyen padló típushoz: fa,
járólap, kő, szőnyeg, laminált lap... Nem kötünk kompromisszumot a stílusban, miért tennéd
Te? Beszélj a szakembereddel arról, hogy hogyan adja át a meleget az általad kiválasztott
padlótípus – ez fogja meghatározni, hogy melyik rendszer megfelelő számodra.
A PURMONÁL Találj meg mindent, amire szükséged van
Egy padlófűtés rendszer számos szerelési réteget kíván meg, hogy biztosítsa mind a meleget,
mind a biztonságos működést. A Purmo biztosítani tudja a bizonyos szerelési rétegeket is, amit
gyors és könnyű beszerelésre terveztünk. Nem igénylik a padlószint nagyfokú megemelését.
Fogadd el a szakértő tanácsot
Amennyiben padlófűtést tervezel, mindig azt tanácsoljuk, hogy lépj kapcsolatba helyi
szakemberrel, tanácsért. Miért ne kezdenéd a beszélgetést úgy, hogy a Purmo speciális
padlófűtés katalógusát kéred, és ez lenne az alapja egy jó beszélgetésnek?

A padlófűtés megér
egy pillantást
•	Gyengéd és meleg az egész szoba
•	L áthatatlan és csendes
•	Hatékony és megbízható
•	A legtöbb padlófajtával
használható
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•	Nincsenek veszélyes, forró
pontok – teljesen gyermekbarát
•	Nincs karbantartás
•	Gyors beszerelés
•	Nem rozsdásodik
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Hozd meg
a helyes döntést

Compact
Oldal 008-011

Vertical
Oldal 010

Plan Compact
Oldal 012

Planora
Oldal 012

Narbonne V / VT
Oldal 026

Kos V
Oldal 028

Faro V
Oldal 030

A Purmo termékskálája széles és számos
megoldást használhatunk a különböző
helyiségekhez. Néha a választásod
egyszerűen az esztétikumra épül – valami
finomat szeretnél vagy egy szoborszerűt
– de lehetnek esetek, amikor sokkal
gyakorlatiasabb döntés jön a képbe.

Faro H
Oldal 031

A fűtés teljesítménye egy másik dolog,
amin érdemes elgondolkodni: Mekkora
a helyiség? Gyorsan vagy rendszeresen
kell felfűtenem? Vannak különleges
igények, mint például allergia, amit
számításba kell venni? Másik döntő kérdés
a helyiség környezete. A fürdőszobának
és a konyhának magasabb a páratartalma
– és vannak helyek, ahol minden nap
ruhákat kell szárítanod. Hogy biztosítsuk,
hogy éveken keresztül kényelmesen
élj együtt a Purmo fűtésrendszereddel,
készítettünk egy listát a különböző
helyiségekhez ajánlott modellekről.
Természetesen bármikor kérheted a
szakembered véleményét.
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