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Cine iubeşte
diversitatea?

Noi!
Am creat conceptul THE Warm Society fiindcă avem
convingerea că este momentul ca încălzirea să primească
atenţia pe care o merită. Mult timp oamenii au avut o
atitudine indiferentă la soluţiile de încălzire – acceptând,
pur şi simplu, sistemul gata instalat – sau lăsând alegerea
soluţiei de încălzire la latitudinea altcuiva. Credem că toate
acestea trebuie să se schimbe. Ştim că radiatoarele înseamnă
mai mult decât căldură. Şi vrem ca oamenii să afle despre
numărul aproape infinit al posibilităţilor pe care le au în
privinţa designului, a culorilor şi a funcţionalităţii. Vrem
ca partenerii şi clienţii noştri să ni se alăture în atmosfera
THE Warm Society pentru a afla mai multe despre
încălzire şi pentru a ne susţine cauza: eliberarea lumii de
soluţiile de încălzire banale şi ineficiente.
În acest catalog veţi găsi soluţii de încălzire create cu atenţie
şi grijă adevărată. Fiecare denotă o atitudine care nu acceptă
compromisuri la calitate şi design, precum şi o bogăţie de
oportunităţi care vă răsplătesc prin puterea de a vă crea casa
la care visaţi. Bucuraţi-vă de varietatea ofertei – poate fi
surprinzătoare.

ÎNCĂLZIRE
PRIN PARDOSEALĂ
046-049

Valorificaţi la maxim interiorul spaţiului
dumneavoastă cu ajutorul gamei
largi de radiatoare panou Purmo.
De la mic la mare, toate au design şi
finisaje frumoase.

PANOURI
006-015

Confort. Căldură. Nici o ţeavă la vedere. Toate acestea pot fi ale
dumneavoastră dacă apelaţi la un sistem Purmo de încălzire prin
pardoseală. Vă putem oferi orice aveţi nevoie – pentru toate tipurile
de podea.

DECORAŢIUNI
022-031
CULORI
016-017

Soluţiile de încălzire contează. Designul poate
transforma radiatorul dintr-un element funcţional în
detaliu de interes arhitectural. Unele radiatoare
sunt adevărate sculpturi. Toate au ca element comun
faptul că sunt stilate şi moderne.

Exprimaţi-vă. Alegeţi culoarea care vă
reprezintă cu adevărat. Şi orice aţi alege
– inclusiv alb! – vă asigurăm că suprafaţa
radiatorului Purmo va rămâne frumoasă.
Iată de ce.

CARACTERISTICI
ŞI CALITATE
018-021
În mod evident designul este foarte
important pentru Purmo. Dar suntem la
fel de preocupaţi să dezvoltăm soluţii de
încălzire la fel de funcţionale pe cât de
frumoase. Aflaţi mai multe despre cum
reuşim acest lucru.

FACEŢI
ALEGEREA
POTRIVITĂ
050-051
PORT-PROSOAPE
032-045
Să te înfăşori într-un prosop cald şi pufos este una dintre micile plăceri ale
vieţii. Plăcerea este dublă atunci când prosopul este luat de pe un radiator de
baie atât de elegant.

Descoperiţi în această broşură cele mai
bune soluţii de încălzire pentru casa
dumneavoastră. Aveţi mare grijă: e posibil
să ajungeţi să vă doriţi câte unul din
fiecare!

Design călduros pentru orice spaţiu

RADIATOARE PANOU

Compact

Cu adevărat clasic. Are clasă.
RADIATOARE PANOU

Compact este un radiator panou
clasic, gândit pentru a satisface
chiar şi cele mai pretenţioase
cerinţe în materie de eficienţă şi
calitate. Deşi toate ţevile sunt la
vedere, în stil tradiţional, grilajele
de protecţie superioare şi capacele
laterale ale radiatorului Compact
conferă un aspect plăcut şi discret.
Iar diversitatea modelelor este exact
la fel de mare ca la toate celelalte
tipuri de radiatoare panou pe care
le oferim.

Utilizare

Înălţime
300, 450, 500,
600, 900 mm

Lungime
400 - 3000 mm

TIP
C11, C21s, C22, C33

008

Finisaj
RAL 9016 Alb.
Alte culori RAL sunt
disponibile la cerere.
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Bucătărie

lllll

Hol

lllll

Dormitor

lllll

Baie

l

Sufragerie

lllll

Ventil Compact & Vertical

Îţi oferă alternative
RADIATOARE PANOU

Seria Compact este disponibilă în diverse variante, ceea ce vă permite să instalaţi radiatorul panou perfect potrivit cu camera în care este amplasat.
Radiatoarele tip Ventil reprezintă o variaţiune a modelului Compact clasic. Suprafaţa radiatorului panou maschează sistemul de ţevi şi ventilul din
radiator şi creează un aspect curat şi bine finisat.
Modelele Verticale au fost concepute astfel pentru a vă ajuta să folosiţi optim suprafaţa peretelui.

Utilizare
Bucătărie

lllll

Baie

l

Hol

lllll

Sufragerie

lllll

Dormitor

lllll

Înălţime
300, 450, 500, 600, 900 mm
Lungime
400 - 3000 mm

Finisaj
RAL 9016 Alb.
Alte culori RAL sunt
disponibile la cerere.

TIP
CV11, CV21s, CV22, CV33

Înălţime
1500, 1800, 1950,
2100, 2300 mm
Lungime
450, 600, 750 mm
TIP
VR10C, VR20C,
VR21C, VR22C

010

011

Finisaj
RAL 9016 Alb.
Alte culori RAL sunt
disponibile la cerere.

Plan Compact / Ventil / M & Planora

Faţa plană. Ţevi mascate.
RADIATOARE PANOU

Utilizare
Bucătărie

lllll

Baie

l

Hol

lllll

Sufragerie

lllll

Dormitor

lllll

Radiatoarele Plan şi Planora, ambele modele, au feţe plane şi
netede, ceea ce le oferă o eleganţă minimalistă, potrivită oricărui
spaţiu. Planora a fost unul dintre primele radiatoare care au
demonstrat că poţi primi căldură fără a face compromisuri
estetice. Faţa netedă nu contribuie doar la aspect; transportă apă
în spatele a 2 mm de oţel dur. Acest clasic elegant al radiatoarelor
a netezit calea spre The Warm Society. Şi demonstrează că stilul
este mereu la modă.
Faţa radiatorului Plan a fost creată oarecum diferit: un panou neted
este ataşat de corpul mare al radiatorului, acoperind toate punctele
de sudură. Faţa elegantă a acestuia maschează în totalitate sistemul
integrat de ţevi şi ventile. Puteţi alege dimensiunea potrivită perfect
spaţiului.
Aceste radiatoare sunt disponibile şi cu conectare la mijloc, ceea
ce face instalarea mai simplă – şi practic invizibilă.

Înălţime
300, 500, 600, 900 mm
Lungime
400 - 3000 mm
Planora: 500 - 3000 mm
TIP
FC11, FC21s, FC22, FC33
FCV11, FCV21s, FCV22, FCV33
FCVM11, FCVM21s,
FCVM22, FCVM33
PCV11, PCV21s, PCV22, PCV33

012

013

Finisaj
RAL 9016 Alb.
Alte culori RAL sunt
disponibile la cerere.

Purmo Air
Noi standarde pentru calitatea
aerului din interior

Încălzire şi filtrare de aer curat
În esenţă, Purmo Air este un auxiliar al radiatorului care preia aerul de afară şi îl filtrează. Întâi, un canal de aer
din spatele radiatorului primeşte aer din afară. Unitatea Purmo Air şi radiatorul panou Purmo pe care le-aţi ales
acţionează simultan la filtrarea şi încălzirea aerului. Aerul curat şi proaspăt este eliberat în cameră fără zgomot
sau curent, iar dimensiunile radiatorului rămân aceleaşi.

Aerul filtrat este excelent
anti ALERGIC
O ventilare bună ajută la prevenirea multor
probleme de sănătate şi la îmbunătăţirea
calităţii vieţii. Sistemul Purmo Air este echipat
cu un filtru de aer foarte eficient în curăţarea
aerului. Această caracteristică ar putea fi foarte
importantă pentru cei care suferă de diverse
alergii – dar, desigur, aerul curat este o
încântare pentru oricine. Sistemul elimină
problemele obişnuite ale aerului din spaţii
închise, precum concentrarea mare de dioxid
de carbon, umiditatea excesivă, emisiile de la
materiale de construcţii sau mobilier şi chiar
diverşii poluanţi de la nivelul solului.
Cum se instalează
Sistemul Purmo Air se montează în spatele
radiatorului Purmo, cu ajutorul consolei
speciale Purmo Monclac. Este practic invizibil
şi nu va modifica dimensiunile de instalare
ale radiatorului. Ventilarea poate fi controlată
în funcţie de nevoi, ceea ce face întreaga
instalaţie foarte eficientă din punct de vedere
energetic. Fluxul de aer cald de la radiator
va stopa orice curent venind de la fereastră.
Dacă există un pervaz de fereastră deasupra
instalaţiei, acesta ar trebui plasat astfel încât
aerul să poată circula în spatele radiatorului.
Instalatorul vă poate ajuta să instalaţi sistemul
Purmo Air pentru a vă satisface cerinţele şi
pentru a vă asigura confortul maxim.
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Beneficiile aparatului Purmo Air
la prima vedere

• Aer proaspăt fără curent sau zgomot
• Calitatea excelentă a aerului prin
filtrare eficientă

• Încălzire economică şi eficientă
• Distribuţia plăcută şi economică
a aerului şi a căldurii

• Fiabilitate crescută
• Filtrul este uşor de curăţat sau de
schimbat

• SE POTRIVEŞTE indiferent de înălţimea
radiatorului

• Nu schimbă dimensiunile de instalare
ale radiatorului

Coloraţi-vă
puţin viaţa
Orice v-aţi dori
Radiatoarele Purmo au fost create pentru a aduce căldură, dar şi o notă de frumuseţe oricărui
spaţiu interior. Livrate in culoare standard, alb (RAL 9016 sau 9010), ele sunt discrete şi uşor
de integrat – dar e posibil să fiţi ceva mai îndrăzneţi şi să vreţi ceva care să accentueze forma
radiatorului. Sau e posibil să vă fi hotărât la o combinaţie de culori care cere o anumită nuanţă
pentru armonia spaţiului.
Atunci este bine de ştiut că radiatoarele Purmo sunt disponibile într-o selecţie variată de culori.
Toate nuanţele RAL sunt oferite la cerere, iar unele modele sunt disponibile şi în nuanţe metalizate,
de crom, nichel sau auriu. Vedeţi produsele pentru detalii.

Culori care rămân vii
Calitatea premium este o prioritate pentru
Purmo. Drept urmare fiecare dintre radiatoarele
noastre a fost conceput pentru a arăta la fel de
bine şi peste zece ani. Asigurăm acest aspect
cu cele cinci trepte de finisaj prin care trecem
fiecare produs – o atenţie pe care puţini o
acordă. Dar, după cum ştim cu toţii, e nevoie de
efort pentru a arăta bine în orice circumstanţă.

• SE EFECTUEAZĂ O DEGRESARE ŞI CLĂTIRE
CU APĂ DEMINERALIZATĂ

• RADIATORUL INTRĂ ÎN PROCESUL DE

FOSFATARE PENTRU O MAI BUNĂ PROTECŢIE
ÎMPOTRIVA COROZIUNII ŞI UZURII

• URMEAZĂ CATAFOREZA CARE asigură o
ŞI mai bună rezistenţă la coroziune

• După toată această îngrijire atentă,
	radiatorul este vopsit ÎN CÂMP ELECTROSTATIC, PRIMIND un strat de vopsea
	lucioasă RAL 9016, CARE este standard

DEGRESARE
FOSFATARE
CATAFOREZĂ
VOPSIRE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC

Toate acestea asigură un finisaj care nu este
doar de suprafaţă. Radiatorul Purmo va fi astfel
rezistent la zgârieturi şi coroziune pentru mulţi
ani. Într-adevăr, cerinţele minime stipulate de
standarde precum DIN 55 900 sunt depăşite cu
mult. Totodată, este bine de ştiut că toate
procesările sunt făcute cu cele mai performante
echipamente ecologice disponibile la acest
moment. Radiatorul Purmo este făcut cu grijă.
Şi produs pentru a dura.

• În final, produsul este aşezat într-un
	cuptor, la 200° C. Astfel se ard toate
	elementele chimice, AŞA încât radia	torul nu va degaja mirosuri şi nu vă
	va produce dureri de cap când SE VA
ÎNCĂLZI
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Atuurile
Radiatoarelor Panou

Radiatoarele merită atenţie
Radiatoarele panou Purmo se evidenţiază în multe feluri. Ele reprezintă fuziunea perfectă între
calitatea tehnică înaltă, funcţionalitate şi un design atractiv. Noi credem că un radiator nu
este un simplu radiator, ci o parte integrantă a casei dumneavoastră. De aceea, merită atenţie.
Un design finisat şi bine definit a fost gândit pentru a ne feri de dezordine, pentru a respecta
esenţa lucrurilor. Întreaga noastră gamă demonstrează acest lucru, punându-vă la dispoziţie
radiatoare panou de toate tipurile: de la modelele clasice până la modelele stilizate, placate
cu suprafeţe plate, fiecare radiator Purmo oferă valoare adăugată.

Cum se ascund ţevile
Ştiţi, nu este vorba numai de feţe totuşi… Pentru că aţi ales un radiator frumos mulţi veţi dori să îl lăsaţi să fie vizibil. De aceea noi oferim mai
multe tipuri de conectări:
Standard
– Alegerea clasică, unde ţevile sunt vizibile. Radiatoarele de acest tip
sunt ideale pentru proiectele de renovare – este mai uşor să găsiţi un
model care să se potrivească perfect fără a necesita reajustări majore.

Feţele PLANE, un vis
Esteticele feţe plane sunt un adevărat simbol Purmo. Merită totuşi să privim mai îndeaproape
detaliile: feţele plane nu sunt simple feţe plane.
Observaţi, de exemplu, cum nimic nu tulbură netezimea feţelor Purmo. Nici un capac lateral
nu deranjează marginile, nici o grilă superioară nu atârnă de deasupra. Când spunem plan,
chiar asta vrem să spunem. Există totuşi diferenţe subtile chiar în cadrul gamei Purmo. Puteţi
alege între feţe conducătoare de apă, pentru eficienţă maximă, sau pentru feţe aplicate, pentru
netezime maximă. Orice aţi alege veţi primi frumuseţe, fără a fi în detrimentul performanţei:
toate radiatoarele panou cu faţă plană Purmo păstrează performanţele termice.

Viziunea Purmo asupra
panourilor cu feţe plane

• Finisate cu grijă. Nu există capace
sau grile care să intervină în
suprafaţa netedă

• Vopsea robustă şi rezistentă

la zgâriat – RAL 9016 alb sau RAL
după preferinţă

• Suprafaţă complet lucioasă
şi netedă

• Există întotdeauna un panou

cu faţă plană care să vă placă:
alegeţi dintr-o gamă largă de
modele şi mărimi
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• Opţiunile de conectare permit

CU VENTIL TERMOSTATIC ÎNCORPORAT
– Pentru cine doreşte să ascundă ţevile, gama Ventil integrează ventilul
în corpul radiatorului. Drept urmare şi sistemul de ţevi este încorporat
în radiator, iar astfel se creează un aspect elegant.

CU VENTIL TERMOSTATIC ÎNCORPORAT, CONECTARE la mijloc
– Folosirea unui singur punct de conectare în mijloc face radiatorul şi
mai uşor de instalat: tot ce trebuie făcut este să fixăm centrul foarte
precis şi radiatorul va fi aşezat automat în poziţia corectă. De asemenea,
ţevile devin practic invizibile – şi nu mai ating podeaua. Astfel puteţi
curăţa uşor sub radiator.

MASCAREA tuturor ţevilor
dacă doriţi

Igienă Excelentă
Faţa plană şi designul neted al radiatoarelor Purmo asigură faptul că nu vor colecta prea mult praf şi că vor putea fi curăţate uşor. Această
caracteristică este, bineînţeles, de mare folos în locuinţe şi extrem de importantă în spaţiile publice. Dat fiind numărul tot mai mare de
alergii, merită reţinut faptul că radiatoarele Purmo contribuie esenţial la o igienă sigură şi uşor de întreţinut.
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Calitatea

Vrem să vă oferim ce avem mai bun. Asta înseamnă cel mai bun randament al puterii termice, cel mai bun control şi cel mai reuşit design.
Pentru a face toate acestea posibile, nu lăsăm nimic la întâmplare când alegem materialele şi componentele. Procesele noastre de producţie sunt
optimizate pentru a asigura excelenţa. Şi, la final, testăm radiatorul în condiţii mai vitrege decât orice ar putea interveni în casele dumneavoastră.
De aceea nu ne este teamă să vă oferim o garanţie pe 10 ani. Avem încredere în produsele noastre. Şi dumneavoastră puteţi avea.
Materialele potrivite sunt
esenţiale
Totul începe de la calitatea materialelor
folosite. Radiatorul Purmo este fabricat din
tablă de oţel – de ambutisare adâncă de
calitate superioară, laminată la rece. Din acest
oţel sunt produse toate componentele:
panoul de încălzire şi convectorii. Calitatea
materialelor este completată de modelele
de design dezvoltate în ani de cercetări. De
exemplu, canelurile sunt spaţiate astfel încât
să folosească în mod optim legile fizicii.
Rezultatele se văd în puterea termică ridicată
pe care o oferim.

Design, cu gândul la toate
Doar puterea termică nu este însă suficientă.
Pentru a vă aduce căldură şi stil, adică
atmosferă, ne asigurăm că performanţele
termice ale radiatorului pot fi completate
şi cu un aspect elegant. Fără a pierde din
eficienţă. Remarcaţi, de exemplu, cât de
puţină apă este necesară în interiorul
radiatorului pentru a vă oferi un randament
foarte bun. Toate acestea duc la un consum
mai mic de energie.

PuteŢI controla mediul AMBIANT
Dar nu ne-am oprit aici. Aţi fost vreodată
nemulţumiţi de un radiator care rămâne
inexplicabil rece? Sau care, pur şi simplu, nu
poate fi oprit şi transformă camera într-o
saună? Un radiator panou Purmo este o
alegere bună, nu numai graţie designului.
Vă oferă posibilitatea de a controla mediul
ambiant mai mult decât credeţi. Fiecare
radiator panou poate fi reglat individual.
Acesta răspunde aproape instant dacă
temperatura urcă sau coboară brusc – de
exemplu, când aveţi invitaţi sau când
începe o furtună afară.
10 ani de calitate
garantată
Avem toată încrederea în
radiatoarele noastre. De aceea
suntem printre puţinii din domeniu
care oferim o garanţie de 10 ani
pentru defecţiunile cauzate de
materiale sau din fabricaţie. Mai
mult ca sigur nu veţi apela la ea.
Dar este bine să ştii că eşti protejat.

Poate rezista presiunii?
În casa dumneavoastră radiatorul panou va opera la o presiune maximă de 10 bari, zi şi noapte. Pentru a ne asigura că nu veţi avea probleme
cu scurgeri, facem teste de presiune tuturor radiatoarelor la fabrica noastră. La presiuni mai mari decât aţi putea experimenta vreodată în
casele dumneavoastră. Astfel putem fi siguri că, odată ieşite din fabrică, vor rezista presiunii. Puteţi fi la fel de siguri.
Drumul către dumneavoastră
Când radiatorul pleacă din fabrică, ne asigurăm că ajunge la dumneavoastră aşa cum trebuie. Fiecare produs este împachetat cu grijă şi,
bineînţeles, fiecare ambalaj conţine toate accesoriile necesare instalării. Este ultimul detaliu care ţine de noi şi prin care ne asigurăm că
radiatorul dumneavoastră păşeşte în viaţă cu dreptul.
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RADIATOARE DECORATIVE

Noi ne preocupăm de stil. Cu pasiune.

Kon & NarbonnE / VT

Compact, dar puternic
CONVECTORI

Utilizare
Bucătărie

llll

Baie

l

Hol

ll

Sufragerie

lllll

Dormitor

lll

Când doriţi multă căldură, dar aveţi puţin spaţiu, Kon este soluţia
ideală. Este un convector elegant, creat pentru a combina un
design compact cu performanţe superioare, astfel că puteţi folosi
la maxim spaţiul de care dispuneţi, obţinând căldură şi confort.
Prin introducerea Narbonne, lumea a primit în sfârşit un convector
care se ridică la standarde arhitecturale moderne. Convectorii
sunt ideali pentru a fi instalaţi în faţa ferestrelor mari. Designul lor
este şi discret şi plăcut.

Înălţime
Kon: 142, 214, 286 mm
Narbonne/VT: 70, 142,
214, 286 mm
Lungime
Kon: 400 - 3000 mm
Narbonne/VT:
500 - 4000 mm

024

025

TIP
KON21, KON22,
KON33, KON34
NA11, NA20, NA22, NA23,
NA34, NA35, NA46, NA58
Finisaj
Alb, RAL 9016.
Mai multe culori RAL
sunt disponibile la cerere.

Narbonne V / VT

Înalt, nu lat
RADIATOARE DECORATIVE

Utilizare
Bucătărie

lllll

Baie

lllll

Hol

lllll

Sufragerie

lllll

Dormitor

lllll

Pe lângă avantajele estetice, nu numai aspectul stilat face ca
Narbonne să fie atât de uşor de integrat în interioarele moderne.
Felul în care este conceput îl face uşor de instalat oriunde. De
exemplu, poate fi conectat şi de la stânga şi de la dreapta, după
preferinţe, iar ventilele integrate permit alimentarea radiatorului şi
din partea inferioară. Faţa netedă şi capacul convectorului ascund
marginile inestetice. Astfel, veţi avea o sursă de căldură care va
fi şi estetică.

Înălţime
1600, 1800, 2000,
2200 mm
Lăţime
142 - 862 mm
(în trepte de 72 mm)

026

027

TIP
NV10, NV11, NV20, NV21
Finisaj
Mai multe culori RAL
sunt disponibile la cerere.

Liniile nu pot fi mai plăcute decât
acestea. Gama Kos dispune de
feţe plane, care creează un aspect
suplu, de o eleganţă atemporală.
Grila superioară finisată perfect
şi feţele laterale curbate asigură
un aspect plăcut şi bine ajustat de
oriunde ar fi privit.

KoS V

Înalt. Suplu. Frumos.
RADIATOARE DECORATIVE

KoS H

Eleganţă şi rafinament
RADIATOARE DECORATIVE

O asemenea frumuseţe merită să
fie răspândită şi de aceea este
disponibilă într-o multitudine de
culori – inclusiv cea metalică, pură
a oţelului inoxidabil. De asemenea,
o bară pentru prosoape, frumos
integrată în design, vă permite să
beneficiaţi şi mai mult de
radiatorul Kos, instalându-l în băi
sau bucătării. Economia de spaţiu
nu a arătat niciodată atât de bine.

Înălţime
400, 600, 750, 900 mm

Înălţime
1800, 1950, 2100 mm

Lungime
450 - 1950 mm

Lăţime
450, 600, 750 mm
TIP
KOV21, KOV22

TIP
KOH20, KOH21,
KOH22, KOH33

Finisaj
Alb, RAL 9010/9016. Alte
culori sanitare, metalice,
RAL sau oţel inoxidabil
disponibile la cerere.

Finisaj
Alb, RAL 9010/9016. Alte
culori sanitare, metalice,
RAL sau oţel inoxidabil
disponibile la cerere.

Utilizare

028

Utilizare

Bucătărie

lllll

Bucătărie

llll

Hol

lllll

Hol

lllll

Dormitor

lllll

Dormitor
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Faţa fină a radiatorului Kos este disponibilă şi la produsele cu instalare orizontală. Ca orice model Kos,
acestea sunt printre cele mai frumoase radiatoare, dar au şi eficienţă mare: utilizarea inteligentă a tehnologiei
convectoarelor garantează asta. Alegeţi gama Kos pentru a aduce un element de eleganţă – şi multă
căldură – în casele dumneavoastră.
029

Faro V

Faro H

Design fantastic. Distincţie.
RADIATOARE DECORATIVE

Linii elegante, laterale arcuite.
RADIATOARE DECORATIVE

Acest radiator nu are reţineri să se prezinte. Faţa sa profilată accentuează liniile zvelte, în timp ce finisajele laterale îi dau un aspect curat şi plăcut din
toate unghiurile. Designul nu foloseşte numai pentru accentuarea elementelor verticale – prin crearea senzaţiei de înălţime – ci ajută şi la instalarea
unei surse puternice de căldură acolo unde spaţiul este limitat.

Pentru aceia care preferă liniile simple ale gamei Faro într-un mod mai convenţional, versiunile cadru orizontale sunt o opţiune excelentă.
Împart aceleaşi feţe profilate şi părţi laterale perforate şi creează o prezenţă discretă, dar impunătoare. Montat pe console invizibile “Monoclac”,
incluse în kit, Faro H reprezintă o soluţie de încălzire cu adevărat stilată.

Înălţime
1800, 1950, 2100 mm
Lăţime
450, 600, 750 mm
TIP
FAV21, FAV22

Înălţime
400, 600, 750, 900 mm
Lăţime
450 - 1950 mm
TIP
FAH20, FAH21,
FAH22, FAH33

Finisaj
Alb, RAL 9010/9016.
Culori sanitare,
metalice, RAL şi oţel
inoxidabil disponibile
la cerere.

Finisaj
Alb, RAL 9010/9016.
Alte culori sanitare,
metalice, RAL sau
oţel inoxidabil sunt
disponibile la cerere.

Utilizare
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PORT-PROSOAPE
Create pentru luxul de fiecare zi

Santorini C

Forme rotunde. Peste tot.
PORT-PROSOAPE

Utilizare
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Liniile uşor curbate ale radiatorului Santorini C îl alcătuiesc în
întregime. Toate ţevile sunt rotunde, iar capetele fiecărei ţevi
orizontale sunt şi ele rotunjite, oferind un aspect plăcut şi îmbietor.
Tuburile sunt bine proporţionate şi îndreptate în exterior pentru
a susţine cât mai multe prosoape, păstrând un aspect armonios.
Într-adevăr, o piesă rotundă, perfectă.

Înălţime
714, 1134, 1764 mm
Lăţime
399, 498, 596, 742, 887 mm

034

035

Finisaj
Alb, RAL 9016.
Alte culori RAL sunt
disponibile la cerere.

Santorini

kea

Un aspect clasic
PORT-PROSOAPE

Un strop de încântare
PORT-PROSOAPE

Ţevile rotunde ale lui Santorini
sunt distribuite pe linii drepte
pentru a oferi un aspect clasic,
corect. Este soluţia ideală pentru
băi de orice fel: potrivite pentru
casele de epocă, un sprijin discret
în interioarele moderne. Consolele
de montaj practic invizibile dau o
valoare adăugată.
Înălţime
1022, 1262, 1502,
1742 mm
Lăţime
600, 750, 900 mm
Finisaj
Alb, RAL 9016. Alte culori
RAL sunt disponibile
la cerere.

Înălţime
714, 1134, 1764 mm
Lăţime
400, 500, 600, 750,
900 mm
Finisaj
Alb, RAL 9016. Alte culori
RAL disponibile la cerere.
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Liniile drepte ale port-prosopului Kea se întind la dreapta şi la stânga, oferind o succesiune ritmică la fel
de practică, pe cât de elegantă. Kea poate fi dotat cu accesorii precum rame pentru prosoape şi rafturi de
sticlă pentru a aduce şi mai multe tonuri băii dumneavoastră.
037

Ratea

Linii clare. Şi practice, totodată.
PORT-PROSOAPE
Se poate câştiga o eleganţă remarcabilă prin schimbarea unui
singur detaliu. La radiatorul Ratea au fost plasate ţevi verticale pe
una din părţi. De aici rezultă nu numai linii mai clare şi mai ferme,
dar şi posibilitatea de glisare a prosoapelor şi din lateral.

Finisaj
Alb, RAL 9016.
Alte culori RAL sunt
disponibile la cerere.

Înălţime
796, 1196, 1756 mm
Lăţime
500, 600, 750 mm

Utilizare

038

039

Bucătărie

l

Baie

lllll

Hol

l

Sufragerie

l

Dormitor

l

Anafi

Sardinia

Uimitor de sculptural
PORT-PROSOAPE

Deschis şi primitor
PORT-PROSOAPE

Radiatorul Anafi este atât de sculptural încât s-ar putea să doriţi unul pentru sufragerie, pe lângă cel pentru
baie. Designul îndrăzneţ se roteşte în sus pentru a crea o operă de artă. Această sursă de căldură sofisticată
este disponibilă şi în crom sau în variantă aurie pentru cei care doresc luxul extrem.

Înălţime
1239 şi 1815 mm
Lăţime
500 şi 605 mm

Înălţime
1250, 1500, 1600, 1800 mm

Finisaj
Alb, RAL 9016. Alte culori RAL
sunt disponibile la cerere.

Lăţime
572 şi 636 mm
Finisaj
Alb, RAL 9016. Alte culori RAL
sau cromate sunt disponibile
la cerere.
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Sardinia este radiatorul foarte generos oriunde este nevoie de căldură. Iar liniile ţevilor sale se rotesc mult
şi fac din acesta o alegere potrivită şi pentru alte încăperi decât baia. E uşor de înţeles de ce. Cu şarmul său
relaxat, Sardinia pare că vine în întâmpinarea dumneavoastră.
041

IMIA

Mauritius

Într-o nouă direcţie
PORT-PROSOAPE

De două ori mai multă încântare
PORT-PROSOAPE

Liniile lui Imia sunt îndreptate într-o nouă direcţie. Creează o formă unică, vălurită, care se întinde de sus
până jos şi transformă o sursă de căldură într-o piesă de mobilier inedită. Liniile graţioase ale radiatorului
Imia sunt excelente pentru holuri, unde poate servi drept un elegant cuier de haine – o serie de accesorii
îi permit să ţină paltoane la fel de bine cum ţine prosoape.

Înălţime
1194, 1754, 2154 mm
Lăţime
500, 600, 750, 900 mm

Înălţime
1600 şi 1800 mm

Finisaj
Alb, RAL 9016. Alte culori RAL
sau cromate sunt disponibile
la cerere.

Lăţime
510, 822, 1030, 1238 mm
Finisaj
Alb, RAL 9016. Alte culori RAL
sunt disponibile la cerere.
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Acest port-prosop clasic nu este doar foarte echilibrat proporţionat – dar are şi dublă faţă, deci este cu
adevărat uimitor. Mauritius poate fi instalat chiar şi în locurile în care nu există spaţiu, împărţind foarte
elegant camera în două.
043

JAVA

Muna

Uşor şi vaporos
PORT-PROSOAPE

Discreţie plană
PORT-PROSOAPE

Java este în mod clar un port-prosop clasic, dar are ceva special, totuşi. Elementele radiatorului sunt eliptice
şi plasate în unghi, conferind astfel lui Java un aer vaporos. Pentru maximă flexibilitate, conectorii Java pot
fi îndreptaţi în stânga sau în dreapta, după cerinţele instalării.

Muna este un radiator pentru
cei care doresc un aspect riguros,
odată cu căldura. Elementele
plane ale radiatorului sunt foarte
potrivite pentru interioarele mai
înguste – dar în general aparenţa
este destul de discretă pentru a
se potrivi cu aproape orice spaţiu.

Înălţime
700, 912, 1336, 1548,
1760, 1972 mm
Lăţime
400, 500, 600 mm
Finisaj
Alb, RAL 9016. Alte culori RAL
sunt disponibile la cerere.

Înălţime
530, 680, 905, 1205,
1650, 1730, 2030 mm
Lăţime
500, 600, 800, 1000,
1200 mm
Finisaj
Alb, RAL 9016. Alte culori RAL
sunt disponibile la cerere.

Utilizare
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Încălzire prin pardoseală

Nu vă veţi mai recunoaşte podeaua

046

047

Încălzire prin pardoseală

O alternativă confortabilă
Încălzire prin pardoseală

O alternativă confortabilă
Încălzirea prin pardoseală este o alternativă excelentă pentru încălzire – şi una care devine din ce
în ce mai căutată. E uşor de înţeles de ce: nu există instalaţii la vedere, nu ocupă spaţiu, iar căldura
este uniform distribuită în toată camera. Este bine de ştiut că Purmo oferă o gamă completă de
sisteme de încălzire prin pardoseală, pentru orice tip de podea. Consultaţi-vă cu instalatorul pentru
a afla ce este optim pentru casa dumneavoastră.
Încălzire silenţioasă şi invizibilă
Gama de corpuri de încălzire Purmo a fost gândită pentru a fi la fel de plăcută, pe cât este de practică
– unele modele sunt de-a dreptul inovatoare. Unii oameni preferă ca instalaţiile de încălzire să
rămână cu totul nevăzute.
Pentru aceştia, încălzirea prin pardoseală ar putea fi răspunsul: toate ţevile sunt instalate sub podea,
încălzind uniform toată încăperea. Este, de asemenea, complet silenţioasă. Şi familiile cu copii
apreciază încălzirea prin pardoseală pentru că înlătură riscurile unor puncte de pericol din casă
– un adevărat bonus al unei soluţii care poate fi numită pe drept cuvânt subtilitatea dusă la perfecţiune.
Funcţionează pentru multe tipuri de pardoseală
Clienţii Purmo au pretenţii de la viaţă. Astfel, veţi aprecia modul în care noi putem oferi sisteme
de încălzire prin pardoseală practic pentru orice fel de podea: lemn, gresie, piatră, covor, parchet
laminat… Noi nu facem compromisuri în ceea ce priveşte stilul, aşa că de ce aţi face dumneavoastră?
Sfătuiţi-vă cu instalatorul despre felul în care podeaua dumneavoastră conduce căldura – astfel
veţi determina ce sistem este potrivit pentru dumneavoastră.
Găsiţi tot ce vă trebuie la Purmo
Un sistem de încălzire prin pardoseală necesită mai multe straturi pentru a asigura o încălzire uniformă
şi siguranţa procesului. Purmo vă poate oferi toate straturile de care aveţi nevoie, concepute pentru
a fi instalate rapid şi uşor. Ele nu vor determina creşterea exagerată a nivelului pardoselii.
Ascultaţi sfatul experţilor
Dacă doriţi să utilizaţi un sistem de încălzire prin pardoseală vă recomandăm să vă contactaţi
instalatorul local pentru sfaturi. Puteţi începe prin a-i cere catalogul Purmo despre încălzirea prin
pardoseală şi să porniţi discuţia de acolo.

Beneficiile încălzirii prin
pardoseală

• Încălzirea uniformă a întregii
ÎNCĂPERI

• Încălzire invizibilă şi silenţioasă
• Eficientă şi demnă de încredere
• VALABIL PENTRU aproape orice
TIP DE podea

048

049

• Nu mai există locuri fierbinţi
sau periculoase – mai sigur
pentru copii

• Nu necesită întreţinere
• Instalare rapidă
• Fără coroziune
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Luaţi decizia potrivită
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Gama Purmo este foarte extinsă, şi multe
dintre soluţiile oferite pot fi folosite în mai
multe tipuri de camere. Câteodată, alegerea
dumneavoastră poate fi bazată pe considerente
estetice – dacă doriţi ceva subtil sau ceva
uimitor de artistic – dar în alte momente
raţiunile practice dictează.

Faro H
Pagina 031

Puterea termică este cea care trebuie avută în
vedere: Cât de mare este camera? Este nevoie
să fie încălzită rapid în mod regulat? Există
probleme speciale, precum alergiile, care
trebuie luate în seamă? Un alt detaliu crucial
este mediul ambiant. Toaletele şi bucătăriile,
de exemplu, au un nivel mai ridicat de
umiditate – şi sunt, de asemenea, locuri în
care aşezaţi la uscat textile în fiecare zi.
Pentru a fi siguri că veţi convieţui confortabil
cu soluţiile Purmo de încălzire pentru mulţi
ani, am făcut o listă de modele recomandate
pentru diferite tipuri de cameră. Sunteţi,
bineînţeles, bineveniţi oricând să vă consultaţi
instalatorul pentru informaţii mai amănunţite.
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