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Kto dba o
różnorodność?

My!
Naszym głównym celem jest zwrócenie uwagi na
jakość systemów ogrzewania. Wiemy, że grzejniki nie
tylko dostarczają ciepło, ale są również elementem
wystroju wnętrza. Dlatego chcemy zapoznać Państwa
z naszą szeroką ofertą, którą tworzy imponująca
liczba modeli, wzorów i kolorów. Jeśli chcą Państwo
dowiedzieć się więcej na temat dostępnych systemów
ogrzewania, zwróćcie uwagę na naszą nową europejską
strategię Warm Society. Zmieni ona sposób, w jaki
postrzegacie ogrzewanie.
Niniejsza broszura przedstawia rozwiązania grzewcze,
które są gwarancją jakości oraz dobrego stylu. Bogaty
wybór produktów pozwoli Państwu dobrać system
ogrzewania tak, aby urządzić dom zgodnie z indywidu
alnymi upodobaniami. Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą.
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OGRZEWANIE
PODŁOGOWE
046-049

Dobierz optymalny sposób
ogrzewania Twojego wnętrza,
korzystając z szerokiej oferty
grzejników płytowych Purmo.
Wszystkie cechuje subtelny
styl i perfekcyjne wykonanie.

GRZEJNIKI
PŁYTOWE
006-015

Komfort. Ciepło. Niewidoczna instalacja. Możesz mieć to wszystko
decydując się na wybór systemu ogrzewania podłogowego
Purmo. Dostarczymy wszystko, czego potrzebujesz – do każdego
rodzaju podłogi.

GRZEJNIKI
DEKORACYJNE
022-031
Wygląd i jakość grzejnika odgrywają istotną
rolę. Proponowane wzory zmieniają funkcję
grzejnika, z przedmiotu niezbędnego w danym
pomieszczeniu na element jego wystroju.
Wszystkie cechuje piękny styl.

KOLORY
016-017
Wybierz kolor, który najbardziej
odpowiada Twojemu poczuciu estetyki.
Dzięki nam możesz mieć pewność, że
bez względu na to na jaki kolor grzejnika
się zdecydujesz, jego powierzchnia
będzie perfekcyjnie wykończona i trwała.

PARAMETRY
I JAKOŚĆ
018-021
Styl i wzornictwo są bardzo istotne.
Równie ważne jest jednak to, aby
stworzyć takie rozwiązania, które będą
jednocześnie funkcjonalne i estetyczne.

DOKONAJ
WŁAŚCIWEGO
WYBORU
050-051
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE
032-045
Kto z nas, wychodząc spod prysznica nie chciałby otulić się ciepłym,
puszystym ręcznikiem? Dzięki stylowym grzejnikom łazienkowym,
spełniającym m. in. użyteczną role wieszaka, ta przyjemność jest
na wyciągnięcie ręki.

Poniższy opis pozwoli wybrać grzejnik
idealnie odpowiadający Twoim
potrzebom. Bez względu jednak na
to, na jaki grzejnik się zdecydujesz
możesz być pewny, że spełni On Twoje
oczekiwania i będzie służył Ci przez lata.

Ciepły styl w każdym otoczeniu

GRZEJNIKI PŁYTOWE

Compact
Prawdziwa klasyka
GRZEJNIKI PŁYTOWE

Purmo Compact to klasyczny
grzejnik płytowy stworzony
po to, by spełniać wszelkie
wymogi jakości oraz wydajności.
Klasyczny, dyskretny wygląd
został uzyskany dzięki zastoso
waniu estetycznych osłon
powierzchni bocznych oraz
górnej. Cztery boczne otwory
przyłączeniowe, w każdym
narożniku grzejnika pozwalają
na podłączenie do instalacji
z dowolnej strony. Różnorodność
oferowanych typów i wielkości
pozwala na łatwy dobór
odpowiedniej wielkości grzejnika.

Zastosowania

WYSOKOŚĆ
300, 450, 500,
600, 900 mm

DŁUGOŚĆ
400 - 3000 mm

TYP
C11, C21s, C22, C33
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KOLOR
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.
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Kuchnia

lllll

Korytarz

lllll

Sypialnia

lllll

Łazienka

l

Salon

lllll

Ventil Compact / M & Vertical
Możliwość wyboru
GRZEJNIKI PŁYTOWE

Grzejniki Purmo Ventil Compact dostępne są w kilku zróżnicowanych wersjach. Dzięki temu można wybrać produkt, który idealnie
odpowiada wymogom nowoczesnej instalacji. Wszystkie grzejniki Ventil mają wbudowany, zasilany od dołu zestaw przyłączeniowy,
który pozwala na ukrycie przewodów instalacji centralnego ogrzewania pod grzejnikiem. Modele Ventil M to klasyczne grzejniki płytowe
w zupełnie nowym wydaniu. Możliwość środkowego podłączenia od dołu rozwiązuje problem konieczności zamawiania grzejnika w
wersji prawo lub lewostronnej.
Model Purmo Vertical to nowoczesny grzejnik płytowy w wersji pionowej. Zamontowany na wąskiej ścianie np. przy drzwiach
balkonowych, doskonale komponuje się z wnętrzem.

Zastosowania
Kuchnia

lllll

Łazienka

l

Korytarz

lllll

Salon

lllll

Sypialnia

lllll

WYSOKOŚĆ
300, 450, 500, 600,
900 mm
DŁUGOŚĆ
400 - 3000 mm

KOLOR
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

TYP
CV11, CV21s, CV22, CV33
CVM11, CVM21s,
CVM22, CVM33

WYSOKOŚĆ
1500, 1800, 1950,
2100, 2300 mm
DŁUGOŚĆ
450, 600, 750 mm
TYP
VR10C, VR20C, VR21C,
VR22C
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KOLOR
RAL 9010. Inne
kolory RAL dostępne
na zamówienie.

Plan Compact / Ventil / M & Planora
Gładka płyta przednia
GRZEJNIKI PŁYTOWE

Zastosowania
Kuchnia

lllll

Łazienka

l

Korytarz

lllll

Salon

lllll

Sypialnia

lllll

Modele Plan oraz Planora mają gładką płytę przednią, co
nadaje im elegancki wygląd doskonale pasujący do każdego
rodzaju wnętrza. Decydując się na Planorę wybierasz produkt
funkcjonalny i stylowy. Gładka powierzchnia płyty przedniej to
coś więcej niż tylko estetyczny wygląd. Jest to jednocześnie
element grzejny.
Płyta przednia modelu Plan została zaprojektowana nieco
odmiennie. Gładką płytę przymocowano od frontu do
typowego grzejnika Ventil Compact. Opisany model dostępny
jest także ze środkowym podłączeniem od dołu, co ułatwia
montaż i powoduje, że instalacja jest prawie niewidoczna.

WYSOKOŚĆ
300, 500, 600, 900 mm
DŁUGOŚĆ
Plan: 400 - 3000 mm
Planora: 500 - 3000 mm
TYP
FC11, FC21s, FC22, FC33
FCV11, FCV21s, FCV22,
FCV33
FCVM11, FCVM21s,
FCVM22, FCVM33
PCV11, PCV21s, PCV22,
PCV33
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KOLOR
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

Purmo Air
Nowe standardy jakości
ogrzewanego powietrza

Filtracja i ogrzewanie świeżego powietrza
Zestaw wentylacyjny Purmo Air jest dodatkowym elementem, montowanym w komplecie z grzejnikami
płytowymi Purmo. Dzięki zastosowaniu Purmo Air powietrze doprowadzane z zewnątrz jest nie tylko
ogrzane, lecz również wcześniej oczyszczone za pomocą efektywnego filtra. Czyste i świeże powietrze
dostarczane jest do pomieszczenia bez hałasu, a przepływ powietrza nie jest nadmierny. Ponadto nie
ulegają zmianie istotne dla montażu wymiary wybranego grzejnika.

Oczyszczone powietrze – rozwiązanie
dla osób ze skłonnością do alergii
Odpowiednia wentylacja pozwala uniknąć
wielu potencjalnych kłopotów ze zdrowiem
i poprawia komfort życia codziennego.
System Purmo Air dzięki zamontowanemu
filtrowi, skutecznie usuwa wszelkie zanie
czyszczenia powietrza. Purmo Air pozwoli
więc Państwu cieszyć świeżym powietrzem,
co jest szczególnie ważne w przypadku osób
cierpiących na alergię i inne schorzenia
układu oddechowego.
Sposób montażu
System Purmo Air mocowany jest za grzejnikiem płytowym przy pomocy zawieszeń
szynowych typu Monclac. Instalacja jest
niewidoczna od strony pomieszczenia
i nie zmienia wielkości grzejnika. Natężenie
przepływu powietrza należy regulować
wykorzystując dostępne systemy wentylacji
wyciągowej, która musi stanowić
wyposażenie budynku.
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Zalety systemu Purmo Air
• ŚWIEŻE powietrze doprowadzane
	łagodnie i bezgłośnie do
	pomieszczenia
• Doskonała jakość powietrza
	dzięki skutecznej filtracji
• Wydajne ogrzewanie
• Łatwe czyszczenie oraz
	wymiana filtra
• Możliwość montażu przy
	każdym grzejniku, bez względu
	na jego wysokość
• NIEZMIENNE gabaryty grzejnika

Nadaj swojemu
życiu barwę

Do wyboru, do koloru
Grzejniki Purmo zostały zaprojektowane po to, aby zapewniały ciepło i nadawały styl
każdemu wnętrzu. Standardowy biały kolor (RAL 9016 lub 9010) nadaje im estetyczny
wygląd i doskonale komponuję się z otoczeniem. Jeśli masz jednak ochotę na wyraźny
akcent kolorystyczny w pomieszczeniu i jesteś zwolennikiem niestandardowych
rozwiązań, polecamy Ci wybór koloru, który doskonale podkreśli linię grzejnika.
Grzejniki Purmo dostępne są w szerokiej palecie barw. Wybrane kolory RAL dostarczamy
na zamówienie, a niektóre modele mogą być również metalizowane. Więcej informacji
znajdziesz w szczegółowym opisie każdego z naszych produktów.

Perfekcja wykonania
Produkty marki Purmo charakteryzuje
najwyższa jakości. Dlatego każdy grzejnik
został wykonany tak, aby jego wygląd przez
wiele lat od dnia instalacji nie uległ zmianie.
Efekt ten uzyskujemy poddając nasze
produkty pięciostopniowemu procesowi
wykończenia powierzchni. Uzyskanie
trwałego i niezmiennie atrakcyjnego wyglądu
grzejnika wymaga wysiłku. Jak to osiągamy?
•	Na początku powierzchnia
grzejnika zostaje odtłuszczona
• Kolejnym krokiem jest płukanie
	wodą zdemineralizowaną
	i fosforanowanie
•	Następnie pokrywana jest pierwszą
warstwą farby podkładowej z
wykorzystaniem procesu kataforezy
II generacji
•	Następnie grzejnik pokryty
zostaje farbą – standardowo
wysokopołyskową bielą RAL 9016

odtłuszczanie
fosforanowanie
kataforeza
napylanie elektrostatyczne

Dzięki opisanej powyżej procedurze
wykończenie naszego produktu jest trwałe
i solidne. Twój grzejnik jest odporny na
uszkodzenia w postaci rys czy rdzy przez
wiele lat. Celem naszej pracy jest nie tylko
spełnienie najwyższych wymogów jakości,
ale tworzenie możliwie najlepszych
i bezkonkurencyjnych produktów. Warto też
podkreślić, że na każdym etapie procesu
wykończenia wykorzystujemy techniki
najbardziej przyjazne dla środowiska.
Twój grzejnik wykonaliśmy tak, by służył
Ci wiele lat.

•	Ostatnim etapem jest wypalanie
w piecu w temperaturze 200 stopni C.
Dzięki temu zewnętrzna powłoka
lakieru uzyskuje niezbędną
trwałość i połysk
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Cechy charakterystyczne
grzejników płytowych

Ponieważ grzejniki zasługują na uwagę
Grzejniki płytowe Purmo są pod wieloma względami wyjątkowe. Cechuje je idealne
połączenie wysokiej jakości technicznej, funkcjonalności oraz klasycznych wzorów.
Jesteśmy przekonani, że grzejnik to coś więcej niż tylko zwykłe urządzenie – jest
przecież integralnym elementem wnętrza zasługującym na naszą i Państwa uwagę.
Wzór cechujący się gładką powierzchnią powstał z potrzeby stworzenia takiego
produktu, którego elementy zostaną zredukowane do tego, co niezbędne. Wszystkie
nasze produkty tworzone są w myśl tej zasady – od modeli o klasycznym kształcie po
stylowe grzejniki z gładką płytą przednią.

Estetyczne podłączenia
Nie tylko wygląd grzejnika jest istotny… Dokonując wyboru modelu chcesz, aby produkt można było zamontować na tyle
estetycznie, na ile to tylko możliwe. Dlatego w naszej ofercie znaleźć można różne typy podłączeń.
Standard
– Jest to wybór klasyczny z przewodami podłączanymi
z boku. Grzejniki tego typu idealnie sprawdzają się przy
remontach pomieszczeń – łatwo wybrać spośród nich
świetnie pasujący do wnętrza model, nie wymagający
dokonywania zasadniczych przeróbek.

Gładka płyta przednia. Kwestia piękna.
Piękne gładkie płyty przednie to cecha charakterystyczna marki Purmo. Warto jednak
bliżej przyjrzeć się szczegółom, okaże się, że gładka płyta nie jest jedynie tym, czym
może zdawać się na pierwszy rzut oka. Zwróć uwagę na to, że nic nie zakłóca powierzchni
płyty. Istnieją oczywiście subtelne różnice nawet pośród produktów znajdujących
się w ofercie Purmo. Można wybierać pomiędzy płytami. które stanowią integralny
element grzejnika i bardzo gładkimi płytami nakładanymi. Cokolwiek wybierzesz,
otrzymasz piękno i to nie za cenę wydajności. Żaden grzejnik Purmo z gładką płytą
przednią nie ustępuje w niczym innym produktom pod względem wydajności.

Wbudowany zawór
– Jeśli zależy nam na ukryciu przewodów, należy wybrać
produkt typu Ventil – z zaworem wbudowanym w grzejnik.
Oznacza to, że elementy przyłączeniowe są umieszczone
również w środku grzejnika, dając wrażenie estetycznego,
uporządkowanego wyglądu urządzenia.

Wbudowany zawór i podłączenie środkowe
– Umieszczenie przyłącza na środku ułatwia instalację
grzejnika. Jedyne, co należy zrobić to właściwie umiejscowić
podłączenie, a grzejnik sam znajdzie się w odpowiedniej
pozycji. Przy takim montażu również podłączenie grzejnika
staje się prawie niewidoczne.

Zalety grzejników Purmo
z gładką płytą przednią
•	Dokładne wykończenie

•	Różne rodzaje podłączeń

•	Gładka, błyszcząca
powierzchnia

•	Różnorodność modeli
i rozmiarów
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•	Trwała, odporna na
odpryskiwanie farba
– RAL 9016 biel lub inny
kolor RAL na zamówienie

Właściwa higiena
Gładka płyta czołowa grzejnika Purmo ogranicza ilość gromadzącego się na nim kurzu i ułatwia jego czyszczenie. Jest to istotne
zarówno w przypadku mieszkań prywatnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej. W dobie powszechnych alergii i uczuleń,
na które zapada coraz większa liczba osób, warto mieć na uwadze kwestię utrzymania czystości grzejnika.
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Dla ciebie to,
co najlepsze
Oferujemy to, co najlepsze – wydajność, możliwość kontroli oraz oczywiście wspaniały wzór. Aby tak się stało, wybór materiałów
i komponentów niezbędnych do produkcji naszych grzejników nigdy nie jest przypadkowy. Wykorzystujemy najbardziej optymalne
procesy produkcyjne. Ponadto sprawdzamy produkowane przez nas grzejniki w warunkach o wiele bardziej ekstremalnych niż te,
które mogłyby wystąpić w Twojej instalacji. Dzięki temu bez wahania udzielamy 10-letniej gwarancji jakości. Mamy zaufanie do
naszych produktów. Ty też możesz im zaufać.
Na dobry początek dobre materiały
Dobre materiały to podstawa dobrego
produktu. Nasze grzejniki wytwarzamy
z najwyższej jakości blachy walcowanej
na zimno. Wysokiej jakości materiał
poddajemy obróbkom i licznym procesom,
dzięki którym nasze produkty charaktery
zuje wysoka wydajność cieplna.

Tworząc grzejnik bierzemy
wszystko pod uwagę
Sama w sobie wydajność nie jest
wystarczającym celem. Aby dostarczyć
odbiorcy ciepło wraz z odpowiednim
stylem łączymy wysoką efektywność
z eleganckim wyglądem. Zwróć uwagę
na to, jak niewiele wody w grzejniku
wystarczy, aby uzyskać maksymalnie
dużą moc urządzenia,

Kontroluj temperaturę
Na tym nie koniec. Na pewno spotkałeś
się z grzejnikiem, który nie spełniał
swojej podstawowej funkcji, ponieważ
był zbyt chłodny lub zbyt gorący?
Wybór grzejnika płytowego Purmo nie
jest jedynie kwestią stylu. Nasz produkt
pozwala kontrolować temperaturę
otoczenia. Każdy grzejnik może być
wyposażony w zawór termostatyczny,
dzięki czemu natychmiast reaguje na
nagły wzrost lub spadek temperatury
– gdy np. w domu znajdzie się więcej
osób lub gdy za oknem rozpęta się burza.

10-letnia gwarancja
Mamy pewność, ze nasze
grzejniki to produkty najwyższej
jakości. Dlatego jako jedni
z nielicznych oferujemy 10-letnią
gwarancję obejmującą wady
materiałowe oraz produkcyjne.

Wytrzymały na ciśnienie
W domu Twój grzejnik będzie każdego dnia pracował pod wysokim ciśnieniem. Każdy grzejnik, poddajemy testom ciśnieniowym
przeprowadzanym na terenie fabryki. Ciśnienie, pod którym sprawdzane są nasze produkty jest o wiele większe niż to, które występuje
w Twoim domu. Polecając Ci nasze grzejniki mamy więc pewność, ze będą one prawidłowo działały w każdych warunkach.
Dostawa
Dbamy o naszych klientów na wszystkich etapach produkcji i sprzedaży produktu. Każdy produkt zostaje odpowiednio opakowany
i wyposażony jest we wszelkie akcesoria niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego montażu.
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Grzejniki DEKORACYJNE
Dbamy o styl

Kon & Narbonne / VT
Nowoczesność i elegancja
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE

Zastosowania
Kuchnia

llll

Łazienka

l

Korytarz

ll

Salon

lllll

Sypialnia

lll

Jeśli chcesz ogrzewać przeszklone pomieszczenia, idealnym
rozwiązaniem będzie model Kon. Jest to stylowy grzejnik
konwektorowy Duża liczba wielkości pozwala dopasować
wydajność grzejnik dokładnie do ilości ciepła, które trzeba
dostarczyć do pomieszczenia.
Grzejnik Narbonne, to produkt odpowiadający współczesnym
standardom architektury. Charakteryzuje je subtelny,
a jednocześnie przyciągający uwagę styl.

WYSOKOŚĆ
Kon: 142, 214, 286 mm
Narbonne/VT: 70, 142,
214, 286 mm
DŁUGOŚĆ
Kon: 400 - 3000 mm
Narbonne/VT:
500 - 4000 mm
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TYP
KON21, KON22,
KON33, KON34
NA11, NA20, NA22,
NA23, NA34, NA35,
NA46, NA58
WYKOŃCZENIE
Dostępny w wielu
kolorach RAL oraz
sanitarnych.

Narbonne V / VT
Wyżej niż szerzej
GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Zastosowania
Kuchnia

lllll

Łazienka

lllll

Korytarz

lllll

Salon

lllll

Sypialnia

lllll

Model Narbonne V pozwala wykorzystać wysokość pomiesz
czenia. Umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni,
zachowując odpowiednią wydajność cieplna. Nie dzieje się
to kosztem komfortu cieplnego. A to wszystko po to, by
wnętrze pomieszczenia mogło zachować swój styl. Płaski
profil grzejnika Narbonne V może stać się ciekawym
elementem wystroju każdego wnętrza.

WYSOKOŚĆ
1600, 1800, 2000,
2200 mm
SZEROKOŚĆ
142 - 862 mm (zmiana
szerokości co 72 mm)
TYP
NV10, NV11, NV20, NV21
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WYKOŃCZENIE
Dostępny w wielu
kolorach RAL oraz
sanitarnych.

Kos V

Trudno znaleźć bardziej
elegancki grzejnik od Kos V.
Modele z linii grzejników
dekoracyjnych Kos charaktery
zują się gładką płytą przednią,
co podkreśla ich elegancki,
klasyczny wygląd. Pięknie
wykończona osłona górna typu
grill oraz zakrzywione osłony
boczne zapewniają prosty
kształt niezależnie pod jakim
kątem spojrzymy.

Wysoki. Perfekcyjny. Atrakcyjny.
GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Kos H

Prosta elegancja
GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Produkt ten dostępny jest
w wielu kolorach i pasuje do
różnych pomieszczeń.
Perfekcyjnie zaprojektowany
poziomy uchwyt, na którym
można zwiesić ręcznik pozwoli
na optymalne wykorzystanie
linii Kos w Twojej łazience
czy kuchni. Nigdy dotąd nikt
tak doskonale nie wykorzystał
dostępnej przestrzeni.

WYSOKOŚĆ
400, 600, 750, 900 mm

WYSOKOŚĆ
1800, 1950, 2100 mm

DŁUGOŚĆ
450 - 1950 mm

SZEROKOŚĆ
450, 600, 750 mm
TYP
KOV21, KOV22

TYP
KOH20, KOH21,
KOH22, KOH33

WYKOŃCZENIE
RAL 9010/9016 śnieżnobiały.
Inne kolory sanitarne,
metaliczne, kolory RAL
oraz wykonanie ze stali
nierdzewnej na zamówienie.

WYKOŃCZENIE
RAL 9010/9016 śnieżnobiały.
Inne kolory sanitarne,
metaliczne, kolory RAL
oraz wykonanie ze stali
nierdzewnej na zamówienie.

Zastosowania
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Zastosowania
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Kuchnia
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Sypialnia

lllll

Łazienka

l

Łazienka

l

Salon

lllll

Salon

lllll

Gładka płyta przednia zastosowana w modelu Kos nadaje mu elegancki wygląd. Grzejniki Kos można
określić jako jedne z najpiękniejszych. Ponadto są one wyjątkowo wydajne. Linia Kos wniesie do
Twojego domu powiew prostej elegancji wraz z dużą ilością ciepła.
029

Faro V

Faro H

Niepowtarzalne wzornictwo
GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Gładka linia, zakrzywione boki.
GRZEJNIKI DEKORACYJNE

Profilowaną płytę przednią modelu Faro podkreślają linie biegnące pionowo, natomiast zakrzywione osłony boczne nadają mu prosty,
klasyczny wygląd. Proponowany wzór może służyć do wzmocnieniu efektu, we wnętrzu w którym elementy wyposażenia cechują pionowe
linie. Model Faro sprawdza się tam, gdzie przestrzeń do zainstalowania grzejnika jest niewielka.

Dla tych, którzy chcą się cieszyć prostą linią modelu Faro w bardziej konwencjonalny sposób, najlepszym wyborem jest jego
wersja pozioma. Wszystkie modele mają profilowaną płytę przednią oraz perforowane osłony boczne. Nadaje im to subtelny,
choć wymowny styl. Grzejnik Faro H mocowany jest na niewidocznych zawieszeniach, znajdujących się w zestawie. Linia Faro H
to ciepło połączone ze stylem.

WYSOKOŚĆ
1800, 1950, 2100 mm
SZEROKOŚĆ
450, 600, 750 mm
TYP
FAV21, FAV22

WYSOKOŚĆ
400, 600, 750, 900 mm
SZEROKOŚĆ
450 - 1950 mm
TYP
FAH20, FAH21,
FAH22, FAH33

WYKOŃCZENIE
RAL 9010/9016
śnieżnobiały.
Inne kolory sanitarne,
metaliczny, kolory
RAL oraz w wykonanie
ze stali nierdzewnej
stali na zamówienie.

WYKOŃCZENIE
RAL 9010/9016
śnieżnobiały.
Inne kolory sanitarne,
metaliczny, kolory
RAL oraz w wykonanie
ze stali nierdzewnej
stali na zamówienie.

Zastosowania
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GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE
Zaprojektowane, by każdego dnia zapewniać luksus

Santorini C
Ciepło na okrągło
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Zastosowania
Kuchnia

l

Łazienka

lllll

Korytarz

l

Salon

l

Sypialnia

l

Wszystkie kolektory grzejnika Santorini C mają okrągły
kształt. To sprawia, że wygląd grzejnika jest wyjątkowo ciekawy
i przykuwa uwagę. Odpowiednio zakrzywione elementy
pozwalają na zawieszenie wielu ręczników. Santorini to
dokonała propozycja dla nowoczesnych łazienek, pełnych
oryginalnych elementów.

WYSOKOŚĆ
714, 1134, 1764 mm
SZEROKOŚĆ
399, 498, 596,
742, 887 mm

034

035

WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie

Santorini

KEA

Klasyczny wygląd
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Praktyczny i wyrazisty
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Okrągłe kolektory grzejnika
Santorini nadają mu ponadcza
sowy klasyczny wygląd. Dzięki
temu staje się on idealnym
elementem wyposażenia każdej
łazienki, bez względu na jej
styl. Dyskretny we wnętrzach
z epoki, dopasowany do
nowoczesnych pomieszczeń.
Zawieszenia o regulowanej
odległości od ściany stanowią
dodatkową zaletę grzejnika.

WYSOKOŚĆ
1022, 1262, 1502,
1742 mm
SZEROKOŚĆ
600, 750, 900 mm
WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

WYSOKOŚĆ
714, 1134, 1764 mm
SZEROKOŚĆ
400, 500, 600, 750,
900 mm
WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

Zastosowania

Zastosowania
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Proste linie grzejnika łazienkowego Kea rozchodzą się w kierunku lewym i prawym. Urządzenie jest
bardzo praktyczne w zastosowaniu. Pozwala na łatwe zawieszenie wielu ręczników. Grzejnik Kea
można uzupełnić o takie dodatki jak uchwyty na ręczniki czy szklana półka.
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Ratea

Proste linie
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
Grzejnik Ratea to rozwiązanie proste i klasyczne. W grzejniku
łazienkowym Ratea oba kolektory pionowe umieszczone
zostały po jednej stronie. Dzięki temu powstał efekt prostych
linii. Łatwo też umieścić na grzejniku ręczniki wsuwając je
z boku. Grzejniki dostępne są w wersji prawo i lewostronnej.

WYSOKOŚĆ
796, 1196, 1756 mm
SZEROKOŚĆ
500, 600, 750 mm

WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
kolory RAL dostępne
na zamówienie.

Zastosowania
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l

Sypialnia

l

Anafi

Sardinia

Zaskakująco wyrzeźbione
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Otwarty i przyjazny
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Model Anafi w swojej estetyce tak podobny jest do współczesnej rzeźby, że z powodzeniem można
umieścić go w salonie czy kuchni. Odważne wzornictwo z liniami poziomymi i pionowymi przypomina
swoiste dzieło sztuki. Dla tych, którzy poszukują prawdziwego luksusu grzejnik dostępny jest również
w kolorze chromu oraz złota.

WYSOKOŚĆ
1239 oraz 1815 mm
SZEROKOŚĆ
500 oraz 605 mm
WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

WYSOKOŚĆ
1250, 1500, 1600,
1800 mm
SZEROKOŚĆ
572 oraz 636 mm
WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL oraz
barwa chromu i złota
dostępne na zamówienie.

Zastosowania

Zastosowania
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Model Sardinia jest wystarczający by ogrzać nawet duże łazienki. Kolektory wygięte w kształcie
elipsy powodują, że grzejnik ten znajduje częste zastosowanie, także poza łazienką. Może stać się
eleganckim dopełnieniem Twojej kuchni.
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Kuchnia
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l

Imia

Mauritius

Podążaj w innym kierunku
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Podwójne ciepło
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

W przeciwieństwie do klasycznych modeli grzejników łazienkowych, przypominających wyglądem
„drabinkę”, grzejnik Imia ma większość kolektorów grzewczych poprowadzonych pionowo. Nadaje to
grzejnikowi smukły kształt, który dodatkowo zyskał na atrakcyjności dzięki wyprofilowaniu kolektorów
w delikatny łuk. Grzejnik Imia szczególnie dobrze prezentuje się w korytarzu, gdzie może służyć jako
elegancki wieszak na okrycia wierzchnie. Dodatkowe elementy umożliwiają zawieszanie na nim
ubrań, jak również ręczników.

WYSOKOŚĆ
1194, 1754, 2154 mm
SZEROKOŚĆ
500, 600, 750, 900 mm
WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

WYSOKOŚĆ
1600 oraz 1800 mm
SZEROKOŚĆ
510, 822, 1030, 1238 mm
WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

Zastosowania

Zastosowania
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Model Mauritius można zainstalować tam, gdzie trudno o wolną przestrzeń na ścianie. Po zamon
towaniu tworzy swoistą ściankę działową aranżując wnętrze. Kolektory poziome umieszczone są
dwustronnie, dzięki czemu grzejnik ma dużą wydajność cieplną w stosunku do gabarytów. Polecany
jest do dużych salonów kąpielowych, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest znaczne.
043

Java

Muna

Lekki i przestrzenny
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Gładkie subtelności
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Java jest rozwiązaniem niestadradowym. Poziome elementy grzewcze mają niespotykany kształt
elipsy. Umieszczenie ich pod kątem przypominającym uchyloną żaluzję stwarza wrażenie lekkości.
Grzejnik Java doskonale sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach, w których szczególnie liczy się
atrakcyjny detal.

Muna jest grzejnikiem dla
tych, którzy pragną połączyć
podstawowe funkcje grzejnika
z surowym wyglądem. Płaskie
elementy grzewcze doskonale
pasują do minimalistycznego
wnętrza, choć z drugiej strony
całość wygląda na tyle subtelnie,
że grzejnik można zastosować
w niemalże każdym otoczeniu.

WYSOKOŚĆ
700, 912, 1336, 1548,
1760, 1972 mm
SZEROKOŚĆ
400, 500, 600 mm
WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

WYSOKOŚĆ
530, 680, 905, 1205,
1650, 1730, 2030 mm
SZEROKOŚĆ
500, 600, 800, 1000,
1200 mm
WYKOŃCZENIE
RAL 9016 śnieżnobiały.
Inne kolory RAL dostępne
na zamówienie.

Zastosowania
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OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Twoja podłoga nigdy już nie będzie taka sama

046

047

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Komfortowa alternatywa
Ogrzewanie podłogowe

Komfortowa alternatywa
Ogrzewanie podłogowe jest doskonałym sposobem dostarczania ciepła do pomieszczenia.
Z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularne. Nietrudno odgadnąć, dlaczego. Niewidoczne
elementy grzejne, które nie zakłócają wystroju wnętrza oraz równomiernie dostarczane
ciepło do pomieszczenia, to tylko niektóre z zalet tego rozwiązania. Warto zatem wiedzieć, że
system ogrzewania podłogowego Purmo jest odpowiedni do każdego rodzaju wykończenia
powierzchni. Fachowy wykonawca, np. grona Polecanych Instalatorów Purmo, podpowie
Ci jakie rozwiązania grzewcze będą najlepsze w Twoim domu.
Niewidoczne. Niezawodne
Systemy grzewcze znajdujące się w naszej ofercie zostały tak zaprojektowane, by jednocześnie
spełniać wymogi estetyki oraz funkcjonalności. Niektóre z nich tworzą niezależną całość
uzupełniając wnętrze, w którym się znajdują, inne zostały zaprojektowane tak, by być
całkowicie niewidocznymi. Tym, którzy skłaniają się ku drugiemu rozwiązaniu, proponujemy
doskonały produkt – ogrzewanie podłogowe. Wszystkie przewody grzejne umieszczone
zostają pod podłogą, która równomiernie oddaje ciepło całą powierzchnią. Brak widocznych
elementów grzejnych daje nieograniczone możliwości kształtowania wnętrz i podnosi ich
estetykę. Instalacja pracuje całkiem bezgłośnie.
Odpowiednie do wielu typów powierzchni
Purmo dbając o klienta nie zapomina o niczym. Oferujemy produkt, który można zamontować
pod każdym rodzajem podłogi: terakotą, kamienną, dywanem, wykładziną, laminatem, w
szczególnym przypadku drewnianą. Zapytaj instalatora, w jaki sposób wybrana przez Ciebie
powierzchnia przewodzi ciepło – w oparciu o te informacje pomożemy Ci we właściwym
doborze elementów systemu.
Wszystko, czego potrzebujesz znajdziesz w ofercie Purmo
Aby zapewnić równomierną dystrybucję ciepła oraz bezpieczne funkcjonowanie, system
ogrzewania podłogowego składa się z wielu elementów. Dostarczymy Ci kompletny system,
zaprojektowany tak, aby jak najbardziej ułatwić jego montaż. Co ważne, system ogrzewania
podłogowego nie spowoduje znacznego podniesienia poziomu podłogi.
Posłuchaj rady eksperta
Jeśli planujesz montaż ogrzewania podłogowego, skonsultuj się z naszym doradcą. Możesz
być pewien, że ułatwi Ci podjęcie decyzji i pomoże w wyborze. Jeśli chcesz zaczerpnąć
wstępnych informacji skorzystaj z naszego folderu dotyczącego wyboru i instalacji
ogrzewania podłogowego.

Zalety systemu ogrzewania
podłogowego Purmo
•	Wyjątkowy komfort użytkowania
– idealny rozkład temperatury
w pomieszczeniu
•	Estetyka wnętrz – brak widocz
nych elementów grzejnych

048

•	Możliwość montażu bez względu
na rodzaj powierzchni
•	10 – letnia gwarancja na cały
system

•	Oszczędność energii – niska
temperatura pracy instalacji

•	Najwyższej jakości komponenty,
gwarantujące stuprocentowe
bezpiczeństwo

•	Niezawodność

•	Szybki montaż
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Salon

Łazienka

Sypialnia

Korytarz

Kuchnia

Dokonaj
właściwego wyboru

Purmo proponuje szeroką ofertę, której
poszczególne produkty można stosować
w pomieszczeniach różnego typu.
Dokonując wyboru możesz kierować się
względami estetyki, rozważając wybór
produktu klasycznego lub bardziej
oryginalnego lub skoncentrować się
jedynie na aspektach praktycznych.
Wybierając system ogrzewania należy
zadać sobie kilka pytań: Jak duże jest
pomieszczenie, które chcemy ogrzać? Czy
istnieje potrzeba szybkiego ogrzewania,
czy może się to odbywać raczej stopniowo?
Czy należy brać pod uwagę szczególne
wymagania – np. użytkownicy są
alergikami? Kolejnym istotnym zagadnie
niem są warunki panujące w ogrzewanym
pomieszczeniu. Łazienki oraz kuchnie
cechuje podwyższona wilgotność
powietrza – zatem produkty powinny
być specjalnie do tych pomieszczeń
przeznaczone. Aby ułatwić Ci wybór
zamieściliśmy listy pomieszczeń,
w których poszczególne modele najlepiej
spełniają swoje zadania. Zawsze jednak
zachęcamy klientów do rozmowy
z naszymi instalatorami, w celu
uzyskania szczegółowych informacji.
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