
2928

N
r. 

02
 [1

09
] /

 2
01

3 

N
r. 

02
 [1

09
] /

 2
01

3 

ÎncălzireÎncălzire
PrezentarePrezentare

A trecut de mult vremea în care sistemele de încălzire 
erau privite strict din perspectiva căldurii emanate într-o 
încăpere. Astăzi, proiectanţii, instalatorii și consumatorii 
finali deopotrivă pot alege dintr-o serie variată de soluţii 
de încălzire, tot mai mult adaptate la designul interior 
și necesitatea unui consum energetic cât mai redus. 
Gama de produse pentru sistemele de încălzire de la 
PURMO constituie o opţiune ideală din perspectiva 
echilibrului dintre eficienţa termică, randamentul ridicat 
și aspectul elegant și original. Gama de produse PURMO 
include radiatoare, convectori cu montaj în pardoseală 
și sisteme de încălzire în suprafeţe radiante, adaptabile 
pentru orice interior și pe toate gusturile.  

Radiatoare panou
Radiatoarele panou sunt proiectate pentru a fi  

durabile, estetice şi elegante. Sunt fabricate din 
oţel de înaltă calitate şi au o protecţie excelentă a 
suprafeţei. Sunt disponibile în mai multe tipuri şi 
mărimi, cu suprafeţe profi late, netede sau cu nervuri 
fi ne. De asemenea, permit atât conectare laterală, 
superioară sau inferioară, pe partea stângă sau 
pe partea dreaptă, precum şi conectare mediană 
în partea inferioară a radiatorului. Într-o versiune 
specială, radiatoarele panou pot fi  folosite în sisteme 
cu cerinţe sporite de igienă.

 » PURMO Compact. Un adevărat clasic. De clasă 
 » PURMO Ventil Compact. Faţă profi lată
 » PURMO Ventil Compact M. Clasic. Conexiune 

mediană
 » PURMO Vertical. Când spaţiul este preţios
 » PURMO Plan Compact. Faţă plană
 » PURMO Plan Ventil Compact. Faţă plană. 

Racorduri ascunse
 » PURMO Plan Ventil Compact M. Faţă plană. 

Conexiune mediană
 » PURMO Plan Ventil Compact D. Două feţe 

plane. Racorduri ascunse
 » PURMO Ramo Ventil Compact. Faţă plană. 

Inserţii elegante
 » PURMO Ramo Ventil Compact D. Două feţe 

plane. Linii elegante
 » PURMO Hygiene. Radiator practic. Igienic
 » PURMO Ventil Hygiene. Racorduri ascunse
 » PURMO Plan Hygiene. Faţă plană. Practic
 » PURMO Plan Ventil Hygiene. Faţă plană. 

Practic. Racorduri ascunse

Radiatoare pentru baie
Ca în orice altă cameră dintr-o locuinţă, confortul 

în baie este esenţial în orice moment al zilei. Astăzi, 
radiatoarele pentru baie nu mai sunt doar o sursă 

de încălzire, ci şi o soluţie modernă şi elegantă de 
menţinere a prosoapelor şi halatelor de baie la o 
temperatură plăcută, precum şi un element de 
decor şi înfrumuseţare a acestui spaţiu interior. 
Radiatoarele pentru baie de la Purmo, luminoase, 
elegante şi sofi sticate, sunt elemente decorative 
deosebite pentru orice baie, dar şi bucătărie sau hol.

 » Santorini. Un aspect clasic
 » Santorini C. Un aspect tradiţional, cu note 

șic
 » Anafi . Perfect sculptural
 » Kea. Stil precis. Decor superb
 » Ratea. Linii clare, practice
 » Mauritius. La limită. Inedit
 » Imia. Supleţe irezistibilă
 » Java. Ușor și delicat
 » Muna. Subtilitate netedă
 » Flores. Valuri pe perete
 » Flores C. Curbat şi efi cient

Radiatoare decorative verticale
Când suprafaţa peretelui nu este destul 

de ofertantă, când spaţiul interior trebuie 
fructificat în special pe înălţime sau când stilul 
impus de designul interior al mobilierului cere 
o aliniere verticală, radiatoarele decorative 

verticale pot fi soluţia ideală. Acestea reuşesc 
să asigure atât confortul termic din interiorul 
încăperii, dar şi să păstreze eleganţa şi 
rafinamentului amenajărilor interioare, având 
şi avantajul spaţiului redus folosit pe linia 
orizontală a peretelui. 

 » Kos V. Înalt. Rafi nat. Estetic
 » Faro V. Design excepţional, 
    ţinută frumoasă
 » Tinos V. Linii drepte şi clar defi nite
 » Paros V. Linii moderne, distinse şi rotunjimi 

subtile

Radiatoare decorative orizontale
Emiţătoarele de încălzire nu mai sunt de mult 

doar o simplă sursă de confort termic. Alegerea unui 
radiator este astăzi motivată şi de aspectul estetic 
al acestuia, de plusul de eleganţă conferit pe lângă 
efi cienţa termică. Radiatoarele decorative orizontale 
de la Purmo îmbină perfect cele două calităţi: 
confort în orice moment al zilei şi distincţie conferită 
designului interior. 

 » Kos H. Eleganţa liniei
 » Faro H. Feţe netede, linii striate

Convectori cu montaj în pardoseală
Convectorul cu montaj în pardoseală Aquilo 

este ideal pentru birouri, clădiri publice, precum 
şi în case şi apartamente, dar şi atunci când 
este nevoie să fie încălzită, eficient şi discret, 
o suprafaţă mare de sticlă, sau când nu pot 
fi folosite sisteme de încălzire tradiţionale cu 
radiatoare montate pe pereţi. Convectorul cu 
montaj în pardoseală este ascuns complet direct 
sub podeaua de-a lungul ferestrelor sau pe 
terasă. 

 » Aquilo FMK. Fără ventilator
 » Aquilo F1T. Cu ventilator
 » Aquilo F1P. Cu ventilator, putere termică 

ridicată
 » Aquilo F2C. Pentru încălzire sau răcire
 » Aquilo F4C. Încălzire şi răcire

PURMO – pentru orice interior, 
pe toate gusturile

Încălzire în suprafeţe radiante
Sistemele de încălzire în suprafeţe radiante 

de la Purmo oferă o senzaţie plăcută de căldură, 
în orice încăpere, indiferent de tipul de finisare 
al suprafeţei radiante. Acest sistem permite 
o libertate completă de alegere a designului 
interior, oferind astfel posibilităţi nelimitate în 
arhitectură. Sistemele de încălzire în suprafeţe 
radiante sunt potrivite şi pentru zone deschise, 

cum ar fi drumul de acces spre garaj. Sistemele 
de încălzire în suprafeţe radiante funcţionează la 
parametrii de temperatură joasă, contribuind la 
economisirea de energie. 

 » Diff upex - conducte din Pe-X
 » Noppjet - plăci cu nuturi
 » Rolljet - plăci cu agrafe de fi xare
 » TempCo - sisteme complete de automatizare 

şi control al temperaturii
 » Distribuitori - colectori cu robineţi 

termostatabili şi debitmetre

Accesorii Purmo
Purmo oferă o gamă completă şi complexă de 

soluţii de încălzire, precum şi de accesorii pentru 
radiatoare şi convectori. De la console şi suporturi 
pentru montarea radiatoarelor, la setul de ventilaţie 
Purmo Air, cuiere portprosop sau cuiere pentru 
îmbrăcăminte, la robinete termostatice şi termostate 
de cameră. Achiziţionând un sistem complet de 
la Purmo, benefi ciezi de o singură garanţie şi ai 
certitudinea calităţii soluţiei de încălzire alese marca 
Purmo.

Detalii tehnice și broșuri de prezentare pentru 
produsele din oferta PURMO se regăsesc pe 
website-ul www.purmo.ro sau pot fi obţinute 
contactând echipa Rettig SRL, consultant tehnic 
și comercial Purmo în România, la 021.326.41.08 
sau purmo@purmo.ro. 

ParosRamo Ventil Compact rolljet




