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PRODUKTUDVALG
INDLEDNING

PURMO INDBEGREBET
AF INDEKOMFORT
VELKOMMEN TIL SMUKT INTERIØR OG INDEKOMFORT

Purmo har gennem flere årtier forfinet og videreudviklet

Purmo. Når radiatoren er installeret, er du sikret mange års

FRA PURMO. ALLE VORES RADIATORER ER DESIGNET OG

radiatorerne, og vi er den del af Rettig ICC-familien, der

problemfri varmeydelse, og alle løsninger er dækket af vores

FREMSTILLET TIL AT SKABE DEN PERFEKTE KOMBINATION

er verdens største leverandør af indeklimaløsninger. Her

10-års garanti.

AF ELEGANT BOLIGINDRETNING OG ENERGIEFFEKTIVITET.

i brochuren præsenterer vi vores sortiment inddelt efter

UANSET OM I SKAL UDSKIFTE RADIATOREN I ET VÆRELSE

produkttyper - sektionsradiatorer, dekorative radiatorer,

Vi håber, at brochuren giver inspiration til at gøre som

ELLER VÆLGE RADIATORER TIL HELE HJEMMET, HAR PURMO

panelradiatorer og badradiatorer. Når du læser de forskellige

flere millioner andre i hele verden, der allerede har valgt en

ET KOMPLET UDVALG AF MODELLER, STØRRELSER OG

afsnit, kan du forestille dig, hvordan dit hjem (eller kontor)

varmeløsning fra Purmo. Du sidder bogstaveligt talt med de

FARVER.

kunne opgraderes med varmekomfort og smukt design fra

bedste indeklimaløsninger lige ved hånden.
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PRODUKTUDVALG
INDLEDNING

PRODUKTIONSPROCES
VEJEN FRA VORES FABRIKKER...

elektrostatisk teknik, og radiatoren tørres igen ved 180°C,

KVALITET OG STANDARDER

Alle Purmo radiatorer produceres efter branchens

indtil den ensartede overfladebehandling er hærdet. Nu er

Purmo radiatorer fremstilles efter de nyeste EU-standarder,

strengeste standarder, og de overholder alle EU-normer,

radiatoren modstandsdygtig overfor stød, normal

blandt andet EN 442 og CE. Purmo overholder derudover

blandt andet EN 442 og CE. Alle vores produkter fremstilles

fugtpåvirkning og almindelige syrepåvirkninger ifølge

andre strenge kvalitetsnormer som f.eks. Marque NF,

af 100% genbrugeligt stål i automatiserede produktions-

branchenormerne DIN 55900 og EN 442. De opfylder

Kitemark, RAL-Gütegemeinschaft og Sanros. I 1995 blev vi

linjer, der udnytter de nyeste teknologier, når de rå

naturligvis også andre specifikke landenormer såsom

ISO 9002-kvalitetscertificeret, og siden 2003 har vi været

stålplader skal omdannes til kvalitetsgodkendte produkter

RAL-Gütegemeinschaft og Marque NF.

certificeret ifølge ISO 9001 kvalitetsstandarden. Purmo

til dit hjem.

radiatorer leveres altid med en 10 års garanti fra

…TIL DIN BOLIG

installationsdatoen.

Når stålet er bearbejdet til den rigtige radiatorform, fjernes

Alle Purmo radiatorer fremstilles ifølge ISO 9001 og ISO

overskydende olie og fedt, og radiatoren lægges i fosfatbad.

14001 standarderne. Det er europæiske

STRENG KVALITETSKONTROL

Sammen med grundmalingen er det første trin i den

kvalitetssikringsstandarder, der har til formål at sikre, at

Purmo radiatorer produceres på 3 moderne og fuldt

effektive rustbeskyttelse. Som det næste bliver radiatorerne

produkterne fremstilles efter høje og kontrollerbare

automatiserede produktionslinjer. De kontrolleres på alle

skyllet med demineraliseret vand og nedsænket i et

kvalitetsstandarder. Samtidig leveres alle radiatorer med 10

trin gennem produktionsprocessen. Radiatorernes tæthed

KTL-bad, som er en katodisk, primær rustbeskyttelse.

års garanti fra Purmo. Vi har fuld kontrol over vores

afprøves ved afslutningen af hver produktionslinje.

Herefter tørres de ved 160°C og er nu klar til den afsluttende

produktionsprocesser, og vi ønsker at give dig den samme

Radiatorerne males på et moderne og specialindrettet

maling. En epoxy-polyester pulvermaling påføres med en

sikkerhed, når du vælger et af vores produkter til dit hjem.

sprøjtemalingsanlæg, der er miljøvenligt.
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PRODUKTUDVALG
CLEVER INSPIRATION

CLEVER INSPIRATION
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INSPIRERET AF
VARME
Dit hjem er dit personlige mesterværk, et galleri over din personlige stil, og
alle vægge, gulve og andre elementer afspejler, hvem du er. Derfor træffer
du også velovervejede og holdbare beslutninger. Du tager dig god tid, før
nye elementer kommer ind i boligen, og sådan skal det også være. Også
når det gælder valg af radiatorer. Betragter du varmekilderne i dit hjem
som noget, der skal fremhæves og beundres? Måske et samtaleemne,
med dristige, svungne linjer, der får lov at dekorere en hel væg? Eller måske
foretrækker du mere diskrete løsninger, der udsender en behagelig varme
under vinduet, hvor du nyder din yndlingsudsigt?
Uanset om din smag er avantgarde eller mere traditionel, retro eller
moderne, eller måske i en helt ny og unik retning, så kan du altid finde
inspiration til din varmeløsning her. Purmo radiatorer kan være præcis så
trendy, som du ønsker, at dit hjem skal være, så modige som din vildeste
fantasi og samtidig det perfekte match til din boligindretning.
Lad dig inspirere af varmen – forestil dig din bolig med varmeløsninger fra Purmo.
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PANELRADIATORER
FOR ALLE
Purmo har et stort sortiment af af panelradiatorer - fra traditionelle til
moderne - der passer til alle behov, både hvad angår komfort og indretning.
Brede, smalle, høje flade, hvide, metallic, vertikale eller med en blanding af
funktioner og farver - vores sortiment har radiatorer til enhver smag.
Uanset om det gælder radiatorer til nybyggeri eller renovering, eller du som
fagmand skal vælge den rigtige løsning til en kunde, så finder du løsningen
her. På de følgende sider viser vi vores panelradiatorer i den almindelige,
neutrale hvide farve. Men de fås også i et stort udvalg af farver og metallic
overflader, så de passer i selv den mest modige boligindretning.
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PLAN VENTIL COMPACT
PANELRADIATORER

PLAN BLØD OG
ELEGANT VARME
Med den flade panelfront og skjult rørføring er Plan ventil
Compact en enkel og visuelt elegant radiator. Den fås i 5 højder
og mange længder, og den er det ideelle valg til den minimalistiske boligindretning. Den fås i mange farver, blandt andet 5
metallic nuancer. Der er farver til enhver boligindretning.
Plan Ventil Compact er også tilgængelig i en virkelig robust
model: ”Heavy Duty” med en tykkere frontpanel. Den stærke
version er ideel til offentlige områder som restauranter,
indkøbscentre og skoler.

PLAN VENTIL COMPACT
Panelradiator

TYPE
FCV 11, 21, 22, 33

HØJDE
300, 400, 500,
600 mm, 900 mm

OVERFLADE
RAL 9016 Hvid,
andre RAL-farver og
metallic farver kan
bestilles

LÆNGDE
400 - 3000 mm

| 10

RAMO VENTIL COMPACT
PANELRADIATORER

RAMO ENKLE
OG ELEGANTE LINJER
Modellen er designet med rene, vandrette linjer. Det perfekte valg, hvis
du vil have en flad panelradiator i eksklusivt design. Det øverste gitter
supplerer radiatorens fint profilerede linjer, der skjuler rørføringen og det
formonterede ventilhus. Ramo er let at installere og flot at se på, og den
fås i mange størrelser, farver og overfladebehandlinger.

RAMO VENTIL COMPACT
Panelradiator
HØJDE
300, 400, 500, 600 mm,
900 mm
LÆNGDE
400 - 3000 mm
TYPE
RCV 11, 21, 22, 33
OVERFLADE
RAL 9016 Hvid,
andre RAL-farver og
metallic farver kan
bestilles
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PLAN COMPACT
”LESS IS MORE”
Nyt for 2014 er at Purmo kan tilbyde Plan Compact! En almindelig kompakt
radiator uden integreret ventiltilslutning. Og selvfølgelig med en glat smuk
frontpanel. Alle Purmos radiatorer leveres naturligvis med 10 års kvalitetsgaranti.

PLAN COMPACT
Panelradiator

TYPE
FC 11, 21, 22, 33

HØJDE
300, 400, 450, 500,
600, 900 mm

OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles.

LÆNGDE
400 - 3000 mm
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PLAN COMPACT
PANELRADIATORER
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COMPACT
PANELRADIATORER

PURMO COMPACT &
VENTIL COMPACT
EN GLOBAL VINDER
Den har ærespladsen i flere millioner hjem rundt om i verden,
og Compact er vores mest populære radiator. Designet er
traditionelt og tidløst, og radiatoren produceres efter samme
høje kvalitetsstandard som alle vores radiatorer og fungerer
som en effektiv varmekilde. Den fås i flere højde- og længdemål og flere farver samt i flere metallic farver.
Purmo Ventil Compact leveres med integreret ventilsystem.

PURMO COMPACT &
VENTIL COMPACT
Panelradiator
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HØJDE
C: 300, 400, 450, 500, 600, 900 mm
CV: 300, 400, 500, 600, 900 mm

LÆNGDE
C: 400 - 3000 mm
CV: 400 - 3000 mm

TYPE
C 11, 21, 22, 33
CV 11, 21, 22, 33

OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic farver
kan bestilles.

VERTICAL
PANELRADIATORER

VERTICAL
LODRET MODEL
Det kan være et spørgsmål om plads eller om smag – Vertical er
løsningen i begge tilfælde. Den samme varmeeffekt, design og konstruktion i høj kvalitet, designet med 90 graders bøjning. Vertical fås også
med tilbehør såsom en håndklædestang, der gør den ekstra praktisk
og anvendelig.

VERTICAL
Panelradiator

TYPE
VR 20, 21, 22

HØJDE
1800, 1950, 2100 mm

OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles

LÆNGDE
300, 450, 600, 750 mm
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HYGIENE
EN SAND KLASSIKER.
STILREN OG EFFEKTIV.
Purmo Hygiene er uden konvektionslameller, toprist og
sideplader. Designet er traditionelt og tidløst, og radiatoren
produceres efter samme høje kvalitetsstandard som alle
vores radiatorer og fungerer som en effektiv varmekilde.
Den fås i flere højde- og længdemål og flere farver samt i
flere metalli c farver.

HYGIENE
Panelradiator
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HØJDE
300, 400, 500, 600, 900 mm

LÆNGDE
400 - 3000 mm

TYPE
H 10, 20, 30

FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige RAL- og metalliske
farver som tilvalg.

HYGIENE
PANELRADIATORER
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LAVE PANELRADIATORER
DEN LANGE VARMEKILDE
Purmos klassiske lave radiatorer er den perfekte måde at udnytte lange
vægflader i boligen. De monteres tæt på gulvet uden for normal synshøjde, og
de giver en effektiv varme uden at forstyrre indretningen. Nyd de innovative
radiatorers behagelige strålevarme. De fås helt ned til 200 mm i højden og op
til tre meter i længden.
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VENTIL COMPACT 200 MM
PANELRADIATORER

VENTIL COMPACT
EN LANG TRADITION

Den pladsbesparende højde på kun 200 mm og
klassisk lodret rilledesign gør Ventil Compact til en
traditionel radiator, der bare er længere og lavere og
tilpasses til moderne boligindretning. Den er ideel til
montering under store vinduer eller i moderne
kontormiljøer, og Ventil Compact giver alle fordelene
ved en Purmo varmeløsning.

VENTIL COMPACT
Panelradiator
HØJDE
200 mm
LÆNGDE
600 - 3000 mm
TYPE
CV 21, 22, 33, 44
OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles
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RAMO VENTIL COMPACT 200 MM
PANELRADIATORER

RAMO VENTIL COMPACT
PROFIL OG YDELSE
Den lange, ubrudte varmeflade gør Ramo Ventil Compact
til indbegrebet af enkelthed, både i design og funktion. Den
sidder diskret under vinduet eller lavt på en væg i din bolig
og opfylder smukt og lydløst sin funktion – varmekomfort.
Fås også med Ramo forplader på begge sider.

RAMO VENTIL
COMPACT
Panelradiator

HØJDE
200 mm

LÆNGDE
600 - 3000 mm

TYPE
RCV/ RRCV 21, 22, 33,
44

OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre RAL-farver og metallic
farver kan bestilles
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PLAN VENTIL
COMPACT
FLAD ELEGANCE

Plan Ventil Compact er underspillet design – en plan panelradiator
med rene profillinjer i hele frontens længde. Rørføringen er indesluttet og
ventilen er indbygget, og fås i mange længder, farver og overflader. Fås
også med plan forplade på begge sider.

PLAN VENTIL COMPACT
Panelradiator

TYPE
FCV/ FFCV 21, 22, 33, 44

HØJDE
200 mm

OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles

LÆNGDE
600 - 3000 mm
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PLAN VENTIL COMPACT 200 MM
PANELRADIATORER
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PRODUKTUDVALG
CLEVER DESIGN

CLEVER DESIGN
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BOLIGINDRETNING FRA
ET NYT PERSPEKTIV
Nyt hjem? Eller ny indretning? De nye ideer dukker op alle steder og
inspirerer dig med farver, former, perspektiver og overflader. Hvis du kender
den fornemmelse, så ved du også, hvordan det er at være produktdesigner
hos Purmo. Vi har sammensat et team af erfarne og fagligt dygtige
designere, som er valgt for deres kompetencer, viden og evne til nytænkning. Deres rolle? At udvikle markedets førende radiatordesign, så vores
produkter lever op til de højeste boligkrav - nemlig dine.
Kurver, flader, profiler, hjørner, overflader, farver og størrelser. Det er nogle af
de ting, du jonglerer med, når du er i gang med at indrette din bolig. Det er
de samme elementer, vores designere arbejder med. Det er de elementer, de
har indarbejdet i vores radiatordesign, lige siden de begyndte at arbejde
hos Purmo. De udnytter deres faglige viden og kunnen til at kombinere
former og udvikle ny formgivning, der skaber effektive, funktionelle og
smukke varmeløsninger til dit hjem. Vores designere høres ofte beskrive
deres opgave som "at designe slanke og enkle boligskulpturer". Så hvis du
endnu ikke har fundet de rette kunstværker til dit hjem, så har vi nogle
ideer at byde ind med.
Hundredvis af ideer, faktisk.
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DEKORATIVE
RADIATORER
VARME MED
ELEGANCE OG STIL
Designradiatorer kan give dit hjem sit eget særpræg. Uanset om du
indretter en ny bolig eller ønsker at opgradere den eksisterende indretning,
så har Purmo en designradiator, der kan løse opgaven.
Modige og elegante og monteret helt ind til væggen, i poleret stål eller sort
metallic, med bløde eller skarpe kanter… sortimentet har alle de valgmuligheder, du kunne ønske dig. Flere og flere af vores kunder betragter deres
varmeløsning på en helt ny måde - nemlig som et radiatorsystem, der skal
understøtte stilen i boligen.
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FARO V
DEKORATIVE RADIATORER

FARO V
EFFEKTIV, MODERNE
VARMEKOMFORT
Faro V er det ideelle valg, når du vil udnytte
væghøjden, og den er også perfekt til steder i boligen
med begrænset gulvplads. Formsproget i Faro V
fremhæves af den lange, profilerede front og de let
buede, perforerede sider. En attraktiv måde at
opvarme dit hjem på.

FARO V
Dekorative radiatorer

TYPE
FAV 21, 22

HØJDE
1500, 1800, 1950,
2100 mm

OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic farver
kan bestilles. Fås også i INOX
borstat stål.

LÆNGDE
300, 450, 600, 750 mm
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KOS V
DEKORATIVE RADIATORER

KOS V HØJ, ELEGANT,
ATTRAKTIV
Fra 1,8 til over 2 meter flot radiatordesign falder elegant
ind med væggene i dit hjem. Kos V er det vertikale vidunder
og fås i mange farver og overflader, blandt andet børstet
stål, som vises her.

KOS V
Dekorative radiatorer

TYPE
KOV 21, 22

HØJDE
1500, 1800, 1950,
2100 mm

OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles. Fås
også i INOX borstat stål

LÆNGDE
300, 450, 600, 750 mm
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TINOS
DEKORATIVE RADIATORER

TINOS
MAJESTÆTISK,
SLANK,
IØJNEFALDENDE

Rene kanter og hjørner, lige linjer og glatte
flader. Tinos er indbegrebet af design, og det
tætteste vi er kommet på, hvad man kunne
kalde ´strålende kunst´. Tinos er monteret
bare 10 mm fra væggen og er en diskret
skønhed, der kan skræddersys til at opfylde
dine unikke krav til størrelse, farve og finish.

TINOS
Dekorative radiatorer
HØJDE
1800, 1950 mm
LÆNGDE
475, 625 mm
TYPE
TIV 11, 21
OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre RAL-farver
og metallic farver kan bestilles
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PAROS
DEKORATIVE RADIATORER

PAROS KURVER OG
KOMFORT

Det bløde skær på fronten af Paros fortsætter langs de
kurvede sider og hele vejen rundt. Det smukke design gør
Paros uimodståelig at røre ved og samtaleemne i de rum,
den hænger i. En valgfri håndklædestang i rustfrit stål
tilføjer yderligere funktion til radiatorens smukke
formgivning.

PAROS
Dekorative radiatorer

TYPE
PAV 11, 21

HØJDE
1800, 1950 mm

OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre RAL-farver
og metallic farver kan bestilles

LÆNGDE
Type 11: 530, 680 mm
Type 21: 555, 705 mm
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KON PROGRESSIV
OG HØJ YDELSE
De markante linjer opdeler den flade front, og Kon videreudvikler
det traditionelle radiatordesign, så det passer til det moderne
indemiljø. Den slanke profil helt ned til højde 142 mm, og Kon
er ideel på steder, hvor vægpladsen er begrænset.

KON
Konvektor
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HØJDE
142, 214, 286 mm

LÆNGDE
600 - 3000 mm

TYPE
KON 21, 22, 33, 34

OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre RAL-farver og metallic
farver kan bestilles

KON
KONVEKTOR

33 |

| 34

SEKTIONSRADIATORER
TRADITION OG
MARKANT UDTRYK
Det klassiske søjledesign kommer man stadig ikke uden om i et radiatorsortiment, og Purmo er stolte over at videreføre traditionen med tre modeller, der
bringer traditionen  med ind i nutiden. Delta sektionsradiatorer er gamle
kendinge i en nutidig udgave. De fremstilles med en unik lasersvejseproces,
der fjerner alle synlige svejsesømme, som vi husker på de traditionelle
sektionsradiatorer. Resultatet er en ren og glat overflade, der giver Delta et
moderne og æstetisk udseende.
Så hvis du renoverer en ældre ejendom eller bare gerne vil holde traditionen i
hævd, eller du måske ønsker et strejf af retro i en moderne bolig, så er Delta
linjen det rette valg for dig. Du kan vælge farve, størrelse og længde, og enten
vertikal eller horisontal udførelse. Moderne varmekomfort i traditionelt design.
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DELTA LASERLINE
SEKTIONSRADIATOR

DELTA LASERLINE
ELEGANCE OG
VARME
Delta Laserline er klassisk design opdateret til det 21.
århundrede og et smukt element i dit hjem. Nogle vil
mene, at det er sådan, en radiator skal se ud. Andre
synes, det er moderne retro. Hos Purmo siger vi blot, at
du kan vælge mellem 2, 3, 4, 5 eller 6 søjler, fra 155 til
3000 mm i højden og fra 200 til 2500 mm i længden.
Vi bruger D-profil præcisionsstålrør til alle udvendige
DELTA HE

overflader, så vi sikrer en optimal varmeydelse, og de
bløde, afrundede kanter gør den behagelig at røre ved.

DELTA LASERLINE
Sektionsradiator
HØJDE
155 - 3000 mm
LÆNGDE
200-2500
TYPE
DL 2, 3, 4, 5, 6
OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles
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DELTA TWIN M
SEKTIONSRADIATOR

DELTA TWIN M
GIVER NYE MULIGHEDER
Denne smukke vertikale søjleradiator er det bedste inden
for elegant opvarmning, iøjnefaldende flot og - naturligvis højeffektiv opvarmning. Delta Twin M fås fra 1000 til 1800
mm i højden, 500 til 600 mm i bredden og med håndklædestang som standard, og den giver både traditionel elegance
og moderne komfort i dit hjem. Den fås naturligvis i
forskellige farver og overflader.

DELTA TWIN M
Sektionsradiator

SEKTIONER
10, 12

HØJDE
1000 - 1800 mm

OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles

LÆNGDE
500 - 600 mm
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DELTA COLUMN BENCH
SEKTIONSRADIATOR

DELTA COLUMN BENCH
DEN PERFEKTE
KOMBINATION AF
FORM OG FUNKTION

HØJDE
Horisontal: 387, 437,487, 537 mm
Vertikal: 490, 540 mm.
LÆNGDE
Horisontal: 1850, 2150, 2350, 2850 og 3150 mm
Vertikal: 1100, 1300 og 1500 mm.
FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige RAL- og metalliske farver
som tilvalg.
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Vi mener, at produkter til opvarmning ikke bare er noget, du skal lære at leve med. Det er noget, du skal kunne
leve godt med. Her er den perfekte kombination af form og funktion. Med Delta Column Bench får du alle
fordelene ved lasersvejsede Delta-radiatorer i form af et smukt møbel, som bidrager til at give dig mere plads
såvel som god indetemperatur. Vælg mellem vandrette eller lodrette sektioner, og komplementér dem med
glas, træ eller marmor. Vægten på detaljer er prikken over i’et. For eksempel er alle tilslutningsrør usynlige.
Er det ikke fantastisk, at noget praktisk kan se så godt ud?

DELTA BAR
SEKTIONSRADIATOR

DELTA BAR
VARME I FORM AF ARKITEKTUR
Præcis som Delta Column Bench gør Delta Bar din radiator til et arkitektonisk
kunstværk. Resultatet er ikke blot en designperle, men et møbel, som er skabt til at
fungere i det virkelige liv. Forestil dig, at du spiser morgenmad ved en bardisk, som
holder dig dejligt varm. Et naturligt samlingspunkt på f.eks. konferencecentre,
kontorer eller caféer. De vertikale sektioner kan have lige den farve, du ønsker, og de
krones af en bordplade af glas, træ eller marmor.

HØJDE
940 eller 1090 mm
LÆNGDE
800, 1000, 1200 mm
FINISH
Hvid RAL 9016. Øvrige RAL- og metalliske
farver som tilvalg.
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FULDKOMMEN
KOMFORT
Badeværelset er det rum i dit hjem, hvor det er vigtigst ikke at fryse, og hvor
du lader op til dagen under bruseren. Det er også her, der er tid til eftertanke, et helsebringende karbad efter en hård arbejdsdag. Kort sagt - her er
komforten afgørende. Derfor er det vigtigt at vælge den helt rigtige radiator
til det vigtige rum.
Radiatoren skal passe ind i badeværelset og spille sammen med resten af
indretningen. Den kan også skille sig ud og slå stilen an, samtidig med at
den sikrer dig behageligt varme håndklæder. På de næste sider finder du
helt sikkert en model, der afspejler netop din stil, og en ideel badradiator
præcis til din bolig.
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APOLIMA
BADRADIATORER

APOLIMA
FANTASI OG INNOVATION
En iøjnefaldende badradiator, hvor den dobbelte midtersøjle giver et markant design. Den er både
innovativ og praktisk, og Apolimas flade elementer buer svagt bagud. Det idelle valg til det moderne
badeværelse, og det flotte design giver masser af plads til håndklæderne.

APOLIMA
Badradiator
HØJDE
830, 1130, 1430 ,
1730 mm
BREDDE
650, 800 mm
OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles
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FLORES
BADRADIATORER

FLORES HYGGELIG OG
BEHAGELIG VARME
Flores er den populære klassiker til badeværelset med runde
rør, der holder badeværelset dejlig varmt og samtidig har
masser af plads til håndklæder. Den fås i hvid, i fire højder
og to forskellige bredder.

FLORES
Badradiator
HØJDE
547, 862, 1222,
1537mm
BREDDE
500, 600 mm
OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles
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FLORES C OG FLORES
FLORES
C CH
BADRADIATORER
BADRADIATOR

FLORES CH CHARMERENDE
OG ELEGANT
Flores serien kendetegnes ved de runde rør, et elegant og yndefuldt,
klassisk design. Flores CH er med krom overflade, så du kan indrette dit
badeværelse med stil.

FLORES CH
(CH = chrome)
Badradiator
HØJDE
770, 1150, 1430 mm
BREDDE
500, 600 mm
OVERFLADE
Krom
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FLORES C
BADRADIATORER

FLORES C
BUET BADEVARME
Flores C serien har runde rør og buer let ind mod væggen, et elegant
og yndefuldt, klassisk design. Flores C fås i hvid samt andre farver, så
du kan indrette dit badeværelse med stil.

FLORES C
(C = curved)
Badradiator
HØJDE
547, 862, 1222, 1537
mm
BREDDE
500, 600 mm
OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles
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FLORES C CH
BADRADIATORER

FLORES C CH
BUET BADEVARME

FLORES C CH
(C = curved,
CH = chrome)
Badradiator
HØJDE
760, 1150, 1430 mm

Flores C CH har runde rør og buer let ind mod
væggen, et elegant og yndefuldt, klassisk design.
Flores C CH fås i krom så du kan indrette dit
badeværelse med stil.

BREDDE
500, 600 mm
OVERFLADE
Krom
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FLORES CM & FLORES CM CH
BADRADIATORER

FLORES CM | CM CH
SLANK OG ELEGANT
Flores CM og Flores CM CH er designet med slanke, runde rør,
der buer let ind mod væggen, og med midtertilslutning – flot
at se på og behagelig varme.

FLORES CM
(C = curved,
M = midtertilslutning)
Badradiator

FLORES CM CH
(C = curved,
M = midtertilslutning)
Badradiator

HØJDE
862, 1222 mm

HØJDE
770, 1150 mm

BREDDE
500 mm
OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles
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BREDDE
500 mm
OVERFLADE
Krom

LEROS M
BADRADIATORER

LEROS M PERFEKT
OG RAFFINERET
Leros M er designet med slanke, runde rør i et tæt
design, der automatisk tiltrækker opmærksomheden.
Op til 22 rør i et symmetrisk design - det ideelle valg,
når man går efter de rene linjer. Leros M levers i hvid
eller halvmat samt andre farver og overflader, og i 2
forskellige højder.

LEROS M
(M= midtertilslutning)
Badradiator
HØJDE
1224, 1812 mm

BREDDE
600 mm
OVERFLADE
RAL 9016 Hvid,
halvmat, andre
RAL-farver og metallic
farver fås på bestilling
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MINORCA
BADRADIATORER

MINORCA
EN FRYD FOR ØJET
Minorca er i et æstetisk design med ovale rør, der buer svagt bagud. Den fås i tre
højder og én bredde samt i mange farver og metallicnuancer. Det er den ideelle
badradiator til dem, der prioriterer badeværelset højt.

MINORCA
Badradiator
HØJDE
849, 1220, 1750 mm
BREDDE
495 mm
OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles
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JAVA
BADRADIATORER

JAVA MODERNE
TRADITION
Java radiatoren er i et stilsikkert design med symmetrisk fordelte
sektioner af eliptiske varmeelementer. Det er en traditionel
badradiator med et nutidigt præg, blandt andet at rørene er
monteret i en skrå vinkel. Den fås i fire højder og to bredder. Vælg
mellem et fuldt sortiment af farver og overflader.

JAVA
Badradiator
HØJDE
700, 912, 1336,
1548 mm
BREDDE
400, 500 mm
OVERFLADE
RAL 9016 Hvid, andre
RAL-farver og metallic
farver kan bestilles
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PRODUKTUDVALG
CLEVER COLOUR

CLEVER COLOUR
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FARVER GIVER VARMEN
EKSTRA KOMFORT
Her kommer en interessant test. Spørg den første person, du møder:
“Hvilken farve har en radiator?” Når vedkommende svarer "hvid", så spørg
engang hvorfor. Sjovt nok tror mange, at det er af hensyn til radiatorens
ydelse. Det er sikkert det, man umiddelbart svarer, fordi radiatorer traditionelt har været hvide, helt fra man begyndte at producere dem. Og fordi de
sørger for at opvarme vores boliger, tror mange, at farven på radiatoren
også har indflydelse på varmeeffekten. Men den egentlige årsag er, at hvid
er den farve, der lettest passer ind i de fleste hjem. Men tiderne skifter,
smag og behag er forskellig, boligindretningen følger nye tendenser, og i
dag vover mange et anderledes valg.
Lige nu finder man vægge malet i mange forskellige modige farver i hjem
og kontormiljøer overalt i verden. Dramatisk rød, kølig blå, dristig sort,
pastelgrøn og alle andre fantasifulde farver. Purmo har ønsket at give
kunderne mulighed for at supplere en modig indretning med en varmekilde
i den helt rigtige farve. Uanset om du er indretningsarkitekt, arkitekt eller
boligejer, så er Purmo klar til at hjælpe, når du skal integrere farver i boligen.
Vi tilbyder hele 224 kombinationsmuligheder af farver, overflader, mat og
anodiseret.
Så hvis du spørger Purmo, hvilken farve en radiator har, så svarer vi altid
"præcis den farve, du ønsker".
Og naturligvis også - hvid.
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PRODUKTUDVALG
OVERSIGT

PANELRADIATORER

PLAN CV

RAMO CV

PLAN COMPACT

COMPACT

VENTIL COMPACT

VERTICAL

HØJDE 200 MM

VENTIL COMPACT

RAMO VENTIL COMPACT

PLAN VENTIL COMPACT

SEKTIONSRADIATORER

DELTA LASERLINE

DELTA TWIN M

DELTA COLUMN BENCH

DELTA BAR

DEKORATIVE RADIATORER

KON

KOS V
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FARO V

TINOS

PAROS

HYGIENE

BADRADIATORER

APOLIMA

JAVA

LEROS M

MINORCA

FLORES CH

FLORES

FLORES C CH

FLORES C

FLORES CM CH

FLORES CM

TILBEHØR

55 |

PURMO
Rettig Varme ApS
Rosengade 1
6600 Vejen
Tel +45 75 55 56 11
info@purmo.dk
www.purmo.dk

Produktbrochure DK - 01/2015

Denne brochure er udarbejdet med størst mulig nøjagtighed. Brochuren må
hverken helt eller delvist mangfoldiggøres uden skriftlig tilladelse fra Rettig ICC.
Rettig ICC tager ikke ansvar for eventuelle fejl eller følger af anvendelse eller
misbrug af oplysningerne i brochuren.

