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Hubane soojus kodus

The Warm Society - täiuslik tootevalik
PURMO paneelradiaatorid
PURMO paneelradiaatoreid toodetakse parima effektiivsuse saavutamise printsiibil. Eesmärk on saada klassikalisest paneelradiaatorist
maksimaalne võimsus ja säilitada taskukohane hind. Elegantsust ja
head välimust annavad pealmine katterest ning küljeplekid. Paneelradiaatoreid saab ühendada küljelt või alt – vastavalt soovile ja tehnilistele võimalustele. PURMO paneelradiaatoreid toodetakse lainelise- ja sileda esipaneeliga, millede mõõtude valik on väga suur. Kõrge
puhtuse nõudega ruumidesse on PURMO tootevalikus Hygiene paneelradiaatorid. Standard värvitoon on valge RAL9016 pulbervärv. Teised värvitoonid on võimalikud eritellimusega.

PURMO disainradiaatorid
Disainradiaatorid on peensusteni lõpuni viimistletud küttekehad, kus
tähelepanu on pööratud igale väiksemalegi pisidetalile. Oma elegantsiga täiustavad disainradiaatorid ruumi interjööri ja lisavad sobiliku
aktsendi. Esipaneel on kas sile või väikeste dekoratiivsete soontega.
Vertikaalsed mudelid võimaldavad kütta ka keerulisema lahendusega
tube, kus klassikalise gabariidiga radiaatoritele pole ruumi. Standardvärv on valge, aga tellida saab ka muid RAL-värvitoone. Võimalusena
on ka roostevaba (INOX) pinnaviimistlusega disainradiaatorid.

PURMO käterätikuivatid
Käterätikuivatid on funktsionaalsed küttekehad, mis lisaks vannitubadele sobivad ka kööki või garderoobi. Käterätikuivatitel on väga
palju erinevaid disainlahendusi, mis muudavad need tooted sisustuselementideks. Lai mõõtude valik võimaldab leida sobiliku koha, kuhu
küttekeha paigaldada. Kõiki RAL-värvitoone on võimalik tellida ja samuti on kroomitud pinnaviimistlus. Käterätikuivateile on võimalik lisaks keskküttele ka elektriküte või kombineerituna mõlemad kütteliigid.

PURMO konvektorid
Kaasaegne arhitektuur kasutab üha enam avara vaatega ruume, kus
aknad on maast laeni. Suured ja kõrged radiaatorid ei sobi sellise vaate varjamiseks. PURMO konvektorid on ideaalsed madalate aknaaluste
ette. Suur küttevõimsus korvab suured soojuskaod. Väga lai konvektorite valik võimaldab leida täpselt sobiva suuruse ja toiteühendusega
küttekeha, mis moodustab akna ette hubase soojakardina. Juhul, kui
konvektorid jäävad väljast poolt näha, soovitame konvektorid tellida
hallikates toonides, mis varjab nad vaataja pilgu eest. Maja välisilme paraneb märgatavalt. Kui konstruktsiooniliselt on ruumi, siis võiks kasutada kanali konvektoreid, mille olemasolu reedab vaid ilurest põrandas.
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