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A kiadvánnyal kapcsolatban minden jog fenntartva. Jelen dokument bármely 
elemének felhasználása csak a Rettig ICC. írásos jóváhagyásával lehetséges. A 
Rettig ICC. nem vállal semmilyen felelősséget az itt található információk helyte-
len használatából eredő károkért. 
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A DIZÁJN FŰTŐTESTEK ÚJ IRÁNYZATA
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Sikerünk kulcsa kétség kívül a minőség. Az okos fűtési megol-
dások terén szerzett több, mint 80 éves nemzetközi tapaszta-
latunk révén pontosan tudjuk, hogy Önök mit várnak tőlünk: 
olyan fűtőtesteket, amelyek nem csak a stílust és a komfortot 
biztosítják, hanem a magas energia hatékonyságot is. És ter-
mészetesen szemet gyönyörködtetőek is! 

Nem titkolt célunk, hogy vezető szerepet töltsünk be az 
innováció, minőség, rugalmasság és tervezés terén a fűtés-
technológiában. Így hát két új dizájnt hoztunk létre: a Tinost 
és a Parost. Két gyönyörű dizájn fűtőtest, ahol a megfelelő 
hőkomfort iránti vágy találkozik a kiváló formatervvel.

PAROS TINOS 

A fűtőtestek tervezése során nem csak az a cél lebegett a sze-
münk előtt, hogy a fűtőtest helyet kapjon a beltérben, hanem 
egyúttal beférkőzzön az Önök szívébe is. A Tinos letisztult, 
egyenes vonalvezetésével megfelel a kubista stílus térelvá-
lasztó elvárásainak, míg a Paros lekerekített formái elegáns 
megjelenést kölcsönöz szinte bármely belső térnek. Ahogy 
más radiátoraink, a Tinos és a Paros is megfelelnek a legszigo-
rúbb elvárásoknak és előírásoknak. A fűtőtestek által nyújtott 
konvekciós és a sugárzó hő a hőkomfortot, miközben a tíz éves 
garancia az Ön saját biztonságát és teljes komfortját bizto-
sítja. Tinos vagy Paros, a döntés az Ön kezében van. Letisztult 
és kimagaslóan stílusos dizájn fűtőtesteink kiemelik bármely 
belső tér szépségét.

AHOL A D IZÁJN ÉS A 
VÁGYAK TA LÁLKOZNAK

A rozsdamentes törölköző tartó külön rendelhető
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Enyhén ívelt vonalaival a Paros kifinomult eleganciát sugároz, amely finoman kiemeli 
a belső tér stílusát és komfortját. Ezzel ellentétben a Tinos letisztult, egyenes élei az 
esztétika csábító légkörét teremtik meg. Mindkét radiátor kifinomult vizuális hatást 
jelent bármely helyiségben. A Tinos és a Paros is egyaránt elérhető szimpla (11-es 
típus) vagy dupla (21-es típus) hőleadó hátfallal. A szimpla kivitel mindössze 73 mm 
mély, így a fűtőtest előlapjának faltól mért távolsága csak 83 mm. Minimális mélység 
maximális komfort mellett!

Ahogy a Tinos, a Paros is stílusos hozzáadott értékkel bír bármely, klasszikus vagy 
modern környezetben. Mindkét fűtőtest minimalista dizájnja kiválóan harmonizál he-
lyiségeinkkel, legyen az a nappali, a háló, a konyha vagy a fürdő. Így otthona bármely 
pontján élvezheti a mutatós radiátoraink által biztosított komfortos meleget. 

DIZÁJN FŰTŐTESTEK finom ívekkel 
vagy egyenes VONALVEZETÉSSEL
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A Tinos letisztult, egyenes 
élei az esztétika csábító 
légkörét teremtik meg
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színek És DizáJn A HÁLÓSZOBÁBA

Otthonainkban a hálószoba az, ahova elvonulunk, ha pihenésre vagy meghittségre 
vágyunk. A nappalival egyetemben ez a helyiség az, amely a legkedvesebb számunkra. 
Mivel naponta legalább 8 órát töltünk ezen bensőséges helyen, a dizájn kapja a leg-
nagyobb szerepet a nyugalom érzésének megteremtésében. 

A komfortos beltéri környezet és a megfelelő alvás a fűtés és a légáramlatok kiegyensú-
lyozott kettősét kívánják meg. A természetes légáramlás elengedhetetlen a pihentető 
alvás szempontjából, de ébredéskor szükség van a megfelelő komfortot nyújtó 
hőérzetre is. 

A Tinos és Paros formái bármely hálószobához illenek, legyen az romantikus, klasszikus, 
letisztult vagy más, korszerű stílusú. Ezen felül több, mint 200 színváltozatból választ-
hat, így egyszerű megtalálni azt az árnyalatot, amely passzol kedvenc kárpitjához vagy 
ágytakarójához. 

A kiegészítőként rendelhető szelep kiemeli a Paros elegáns stílusát
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A színek ÉS A DIZÁJN

Több, mint 200 színárnyalat. Ennyiből választhat, ha a Tinos és Paros párosáról van szó. Azt 
is tudjuk viszont, hogy minél bővebb a választék, annál nehezebb a döntés, így segítünk eb-
ben is. Mindkét fűtőtest megnyerő az egyszerű, fehér változatban is. Még fehér háttér előtt is 
megragadják figyelmünket. De ha úgy dönt, hogy a radiátor is szerepet kap a szoba stílusának 
kialakításában, játsszon el bátran az általunk kínált színskálával és a háttér színárnyalatainak 
kombinációival. 

A bíbor például egy elég előkelő, ugyanakkor határozott szín, amely nyugodtságot, magabiz-
tosságot és büszkeséget sugároz. Ezzel szemben a zöld és a kék a természetet és a tengert jut-
tatják eszünkbe: olyan színek, amelyek a jólétet, a derűt és a kikapcsolódást idézik. A földszínek 
meleget, meghittséget árasztanak. 
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Bármely belsőépítész hálás lesz, amennyiben a Tinost vagy a Parost választja. 
Minimalista dizájn, nagy M-el, amely nem üt el a belső tér többi elemétől. Egy 
fürdőt általában a puha, természetes formák jellemeznek: formák, amelyek 
természetes nyugalmat és jólétérzetet sugároznak. A Tinos letisztult geometriai 
vonalai egyedi vonzerővel bírnak, míg a Paros kerek formái tökéletesen illenek 
napjaink fürdőszobai trendjeihez. A puha, finom ívek biztosítják fürdőink számára 
az utolsó ecsetvonásokat, miközben kellemes hőt és komfortot árasztanak. 

VÍZÁLLÓ DIZÁJN A komforTos 
FÜRDŐSZOBA ÉRDEKÉBE

A rozsdamentes törölköző tartó praktikus választás, amelytől a 
fűtőtest is még egyedibbé válik.
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DIZÁJN bármely KÖRNYEZETBEN 

A konyha berendezése során nem maradhat figyelmen kívül semmilyen részlet…ugye? 

A Tinos és Paros segítenek álmai konyhájának megteremtésében, teljesen új dimenziókat 
kínálva. Dizájn fűtőtesteink színei tökéletesen egybeolvadnak a konyhabútorral, munkalappal 
és berendezésekkel. Sőt, padlófűtéssel is kombinálható. A választás természetesen nagyban 
függ a felhasznált burkolóelemektől, de kétség kívül ideális megoldás lehet egy mozaikpadló 
esetén. 

Puha, finoman lekerekített éleivel a Paros 
kifinomult eleganciát, stílust és komfortot 
kölcsönöz konyhájának. 
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Egyenes élek Lekerekített élek

A Purmo a termékkínálatában található minden radiátorára és padlófűtési rendszerére 10 
év minőség garanciát vállal. 

TINOS | PAROS A DIZÁJN  
FŰTŐTESTEK ÚJ IRÁNYZATA 

Egy dolog a dizájn, és a másik a hatékonyság. A Tinos és a Paros egyszerre biztosítja 
mindkettőt. Még ha nem is vesszük észre, a fűtőtestek ezen új generációja képes az ala-
csony hőmérsékletű fűtési rendszerekhez csatlakoztatva is megteremteni a komfortos 
beltéri környezetet. Ezért mindkét radiátor típust elláttuk a ’Clever’ jelzéssel, amely a  
hatékonyabb, és alacsonyabb energiafogyasztást jelenti más fűtési rendszerekhez képest. 
Nem csak alacsonyabb hőmérsékletet, hanem alacsonyabb energia  
költségetek is! És ez a legszebb ezekben az új, dizájn fűtőtestekben. 
Az okos megoldások a jó gondolatokkal kezdődnek. 

 Magasság Hossz   Típus   Watt Színek  
Tinos 1800, 1950, 2100 mm 325 - 775 mm 11, 21 653 - 2446 W Igény esetén további RAL,  
Paros 1800, 1950, 2100 mm 380 - 855 mm 11, 21 653 - 2446 W metál és matt színekben 
     is rendelhető

A rozsdamentes törölköző tartó külön rendelhető


