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Purmo, Rettig Radiaator AS, Liimi 3, 10621 Tallinn, Eesti

Tel. +372 6 706 906, Fax +372 6 706 907, www.thewarmsociety.com
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meie hoolime!

Me oleme loonud THE WARM SOCIETY, sest meie meelest 
on viimane aeg osutada kütmisele väärilist tähelepanu. 
Väga kaua on inimesed suhtunud kütteprobleemidesse 
passiivselt – leppinud juba paigaldatud küttesüsteemiga 
või jätnud uue lahenduse leidmise kellelegi teisele. Aeg 
on suhtumist muuta. Radiaatorid on palju enamat kui 
soojusallikad. Ja me tahame Teid veenda, et mis puutub 
värvidesse, disaini ja funktsionaalsusse, siis siin on võima-
lused pea lõpmatud. Me loodame, et meie kliendid ja 
koostööpartnerid ühinevad meie THE WARM SOCIETY 
sooja sõpruskonnaga, omandavad teadmisi kütmisest 
ning toetavad meie püüdlusi vabastada maailm igavatest 
ja küündimatutest kütmislahendustest.

Selles kataloogis leiad ulatusliku valiku kvaliteetseid 
küttelahendusi, mis hõlmavad nii erinevaid tootetüüpe, 
-vorme, -suurusi kui -värve. Olgu tegu klassikalise paneel- 
või ribiradiaatori, käterätikuivati, disainradiaatori või 
konvektoriga, me leiame just Sinule ja Su kodule sobiva 
funktsionaalsuse ja stiili.



Naudi sisustamisrõõmu, leides 
endale sobiva paneelradiaatori 
Purmo laialdasest valikust  
– nii  väiksemad kui suuremad 
versioonid on kauni disaini ja 
suurepärase lõppviimistlusega. 

Väljenda ennast! Vali värv, mis on just 
Sulle omane. Ning mis see ka poleks – 
kasvõi valge –, võid olla kindel, et Sinu 
Purmo radiaatori pind püsib kaua kaunis. 
Vaata lähemalt, miks!

Ribiradiaatorid on tõeline klassika, aga loomulikult 
oleme me andnud neile oma lihvi. Ning see ei 
puuduta ainult kvaliteeti – mõnest neist oleme 
teinud lausa stiilse sisustuselemendi. Siinkohal võid 
veel üllatuda!

Ennast sooja kohevasse rätikusse mähkimine kuulub väikeste 
elumõnude hulka. Nauding kahekordistub, kui võtad rätiku 
stiilselt vannitoaradiaatorilt.

Avasta selle kokkuvõtte abil oma  
kodu jaoks parimad küttelahendused  
kuid ole ettevaatlik: sa võid himustada  
neid kõiki!

Kütmislahendused on olulised! Need 
disainradiaatorid ühendavad tarbetoote 
stiilseks sisustuselemendiks. Mõned neist 
on juba sünnipäraselt skulptuurid ning 
kõigist õhkub tõelist stiili.

Kahtlemata on disain Purmo jaoks väga 
tähtis. Kuid me tahame pakkuda Sulle 
kütmislahendusi, mis oleksid samavõrd 
funktsionaalsed kui kaunid. Loe, kuidas 
me seda teeme.

PANEELRA-
DIAATORID
006-015

OmADuSED
018-021

RIBIRADIAATORID
022-027

KONVEKTORID 
JA DISAIN-
RADIAATORID
028-035

TEE ÕIGE VALIK
050-051

VÄrVID & 
KVALITEET
016-017

KÄTERÄTIKUIVATID
036-049



Kv
al

it
ee

td
is

ai
n

 ig
as

se
 r

uu
m

i
pA

N
EE

Lr
AD

IA
AT

Or
ID



008 009

KÕRGUSED
1800, 1950, 2100 mm

PIKKUSED
450, 600, 750 mm

TÜÜBID 
VR20, VR21, VR22

VÄRV
RAL 9016 valge. Teised 
RAL-toonid tellimisel.

Compact on klassikaline paneelradiaator, mis vastab nii kvaliteedilt kui efektiivsuselt kõrgeimatele nõudmistele. Toruühendused 
on küll traditsiooniliselt nähtaval, kuid Compacti stiilne  pealis- ja küljepaneel annavad radiaatorile meeldivalt diskreetse välimuse. 

Nagu nimi ütleb, on Vertical-mudelid püsti pööratud klassikaline plaatradiaator, võimaldades seinapinda optimaalselt kasutada. 

KaSUTUS

Esik Elutuba

Vannituba l l lKöök l l l l l

l l l l l l l l l l

Magamistuba l l l l l

KÕRGUSED
300, 400, 450, 500,  
600, 900 mm

PIKKUSED
400 - 3000 mm

TÜÜBID
C11, C21, C22, C33

VÄRV
RAL 9016 valge. Teised 
RAL-toonid tellimisel.

COmpACT & VErTICAL
Tõeline klassika, millel on klassi.
PaNEELRaDIaaTORID



Planora radiaatorite sile ning lame esipaneel annab neile  
minimalistliku ja elegantse välimuse. Planora oli üks esimesi 
radiaatoreid, mis tõestas, et efektiivselt kütta saab ka stiilis 
järeleandmisi tegemata. Sile pind pole pelgalt väljanäituseks, 
vaid selle 2 mm paksune tugev terasplaat eraldab soojust. 

010 011

KÕRGUSED
300, 400, 500,  
600, 900 mm

PIKKUSED
500 - 3000 mm

TÜÜBID 
PCV11, PCV21,  
PCV22, PCV33

KULÖR
RAL 9016 valge. Teised 
RAL-toonid tellimisel.

KaSUTUS

Esik Elutuba

Vannituba l lKöök l l l l l

l l l l l l l l l l

Magamistuba l l l l l

pLANOrA
Näide sellest, et stiil ja kütmine sobivad kokku
PaNEELRaDIaaTORID



Ventil Compact radiaator on klassikalise Compact mudeli 
variatsioon, millel on altühendus. Profileeritud esipaneel 
varjab torusüsteemi ja ventiili, jättes puhta ja korrapärase mulje. 
Ventil Compact’i saab lisaks altühendusele paigaldada ka 
klassikalise külgühendusega, muutes selle mudeli universaalseks.

Plan radiaatori sile ning lame esipaneel annab talle minimalistliku 
ja elegantse välimuse. Plan radiaatori esiosa on disainitud 
veidi teisiti kui Planora: põhiradiaatorile lisatud sile esipaneel 
varjab keevituskohad. Stiilne esiosa peidab integreeritud 
torusüsteemi ja ventiiliseadme. Laiast valikust leiab sobiva 
suuruse igasse eluruumi. M-versioonidel, mida saadaval vaid 
siledapinnalistele mudelitele,  on integreeritud torusüsteem 
ühendatud keskelt. Vaja on vaid ühte auku seinas. Ühendus 
on peidetud ning põranda puhastamisel ei jää ette ühtegi 
toru. Alt-keskelt ühendus muudab paigaldamise lihtsaks ja 
tulemuse nähtamatuks.

KÕRGUSED
200, 300, 400, 500,  
600, 900 mm

PIKKUSED
400 - 3000 mm

TÜÜBID 
CV11, 21, 22, 33, 44
FCVM 11, 21, 22, 33

VÄRV
RAL 9016 valge. Teised 
RAL-toonid tellimisel.

012 013

KaSUTUS

Esik Elutuba

Vannituba l l lKöök l l l l l

l l l l l l l l l l

Magamistuba l l l l l

VENTIL COmpACT & pLAN VENTIL COmpACT m
Laineline või sile esipaneel altühendusega. Alt-keskelt ühendus.
PaNEELRaDIaaTORID
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purmO AIr
uuED STANDArDID SISEruumIDE 
ÕHuKVALITEEDILE

KÜTMINE JA VÄRSKE ÕHU FILTREERIMINE
Purmo Air on radiaatori lisaseade, mis filtreerib väljast sissetõmmatavat õhku. Radiaatori 
taha paigaldatud õhukanali kaudu tõmmatakse välisõhk sisse. Purmo Air seade ja Sinu 
valitud Purmo paneelradiaator filtreerivad ja soojendavad õhu. Puhas värske õhk pääseb 
ruumi hääletult. Purmo Air ei muuda valitud paneelradiaatori paigaldusmõõtmeid. 
Purmo Air süsteemi võib kasutada hoonetes, kus on kuumaveesüsteemil põhinevad 
keskkütteradiaatorid ja mehaaniline vaheltvõtuventilatsioon – viimane, et kindlustada 
vajalikku vaakumefekti.

FILTREERITUD ÕHK ON SUUREPÄRANE 
ALLERGIKUTELE
Purmo Air süsteemi filter filtreerib efektiivselt 
õhust kahjulikud väikeosakesed. Ning kuigi 
puhas värske õhk on kasulik kõikidele, on 
see eriti hea uudis nendele, kes vaevlevad 
astma või muu allergia käes. Purmo Air 
eemaldab halva siseõhu tüüpilised omadused 
nagu kõrge süsinikdioksiidi tase, liigne niiskus, 
ehitus- ja sisustusmaterjalidest vabanevad 
ained ning isegi maapinnasaaste.

PAIGALDAMINE
Purmo Air õhuseade kinnitatakse Purmo 
paneelradiaatori taha spetsiaalsete Purmo 
Monclac kanduritega. Seade ise jääb 
nähtamatuks ning ei muuda Sinu radiaatori 
paigaldusmõõtmeid. Õhuvahetust on 
võimalik reguleerida nii, et süsteem on väga 
energiasäästlik. Radiaatorist eralduv soe 
õhuvool takistab ka tuuletõmmet ülalpool 
asetsevatest akendest. Kui radiaatori kohal 
on aknalaud, peaks radiaatorist tulev õhk 
saama liikuda selle tagant. Professionaalne 
paigaldaja aitab seada sellise värskeõhusüs-
teemi, mis täidaks kõik Sinu nõudmised ja 
tagaks maksimaalse mugavuse.

PURMO AIR EELISED

•  VÄRSKE ÕHK HÄÄLETULT JA TÕMBETA

•  ESMAKLASSILINE ÕHUKVALITEET TÄNU 
EFEKTIIVSELE FILTRILE

•  EFEKTIIVNE JA ÖKONOOMNE KÜTE

•  MEELDIV JA ÖKONOOMNE ÕHU NING 
SOOJUSE JAOTUS

•  PÜSIV TULEMUS

•  LIHTSALT PUHASTATAV JA ASENDATAV FILTER

•  SOBIB IGALE RADIAATORIKÕRGUSELE

•  EI MUUDA RADIAATORI PAIGALDUSMÕÕTMEID 



016 017

MIS IGANES SA SOOVID
Purmo radiaatorite standardvärv on valge (RAL 9016), mis sulandub hästi nii moodsasse 
kui traditsioonilisse ruumi. Kui soovid aga julgemat ja värvikamat lahendust, siis Purmo 
radiaatorid on saadaval laias värvigammas. Võid tellida suvalise RAL-tooni, mõned mudelid 
on saadaval isegi metallik-, kroom-, nikkel- või kuldviimistlusega. Vaata tooteinfot.

VÄRV, MIS PÜSIB
Koos kauni värviga tagame me ka  
kulumiskindluse. Purmo radiaatorid on 
kaetud kuumus- ja kriimustuskindla 
pulbervärv kattega, nii et kümne aasta 
pärast on need sama kenad nagu 
paigaldamispäeval. Kuid värvimine on  
ainult üks osa meie tööstusharu juhtivas 
viimistlusprotsessis.

•  ESMALT EEMALDATAKSE RADIAATORITELT 
KÔIK ÕLI- JA RASVAJÄÄGID. 

•  RADIAATOR KAETAKSE KORROSIOONI-  
JA KULUMISKINDLUSE TAGAMISEKS 
ESIMESE ALUSKIHIGA, SEDA FOSFAATIDES.

•  ELEKTRIJUHTIMISEGA VANNIS ANTAV 
KRUNT SUURENDAB KORROSIOONIKAIT-
SET VEELGI, SAMUTI NAGU JÄRGMINE 
KATTEKIHT. 

•  PÄRAST HOOLIKAT KRUNTIMIST  
RADIAATOR VÄRVITAKSE. STANDARDVÄRV 
ON KÕRGLÄIKELINE VALGE RAL 9016. AGA 
VÄRVIVALIK ON SINU!

•  LÕPUKS PÕLETATAKSE AHJUS 200 °C 
JUURES ÄRA  KÕIK KEMIKAALIJÄÄGID,  
ET RADIAATOR EI LÕHNAKS EGA KUUME-
NEDES ERITAKS EBAMEELDIVAID AURE. 

Sinu Purmo radiaator on kriimustus- ja 
korrosioonikindel aastaid ning ületab  
DIN 55 900 standardi miinimumnõuded. 
Kõikide protsesside juures kasutatakse 
rangelt kõige loodussõbralikumaid  
tehnikaid. Kui Sa ostad Purmo radiaatori,  
siis tead, et see on loodud kestma.

ELEKTROSTAATILINE  
PULBERVÄRVKATE

RAUDFOSFAADITUD

KASTETUD KRUNDIVANNI 
(ELEKTRILINE)

ÕLIVABA

LISA OmA 
ELuLE VÄrVI
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SEST RADIAATORID VÄÄRIVAD TÄHELEPANU
Purmo paneelradiaatorid esindavad kõrge tehnilise kvaliteedi, funktsionaalsuse ning  
pilkupüüdva disaini parimat kooskõla. Me usume, et radiaator pole pelgalt radiaator  
– ta on üks osa Sinu kodust ning seega väärib erilist tähelepanu.

Me usume pakkuvat oma klientidele enamat. Kogu meie paneelradiaatorite valik  
– alates klassikalistest profileeritud mudelitest kuni siledapinnalisteni – on eriline.

PEIDAME TORUD ÄRA
Olles valinud kauni radiaatori, soovid sa seda esitleda nii puhtalt kui võimalik. Seetõttu pakumegi me erinevaid ühendustüüpe: 

STANDARD
–  See klassikaline valik jätab torud 

nähtavale. Seda tüüpi radiaatorid 
sobivad ideaalselt renoveerimis-
projektide jaoks.

–  On lihtne leida sobiv mudel, mis ei 
nõua suuremaid ümberehitustöid.

INTEGREERITUD VENTIIL
–  Neile, kes soovivad torud peita, 

sobib Ventil-sari, kus termostaat-
ventiil on integreeritud radiaatori 
sisse. Ka ühendustoru kulgeb 
radiaatori sees, jättes täiuslikult 
puhta välisilme. 

INTEGREERITUD VENTIIL, 
ÜHENDUS KESKELT
–  Üks ühenduspunkt radiaatori keskel 

muudab selle paigaldamise veelgi 
lihtsamaks. Tuleb vaid õigesse kohta 
auk teha ning radiaator asetub 
automaatselt paika. Ka torusüsteem 
jääb nähtamatuks ning teatud 
paigaldusmeetodite juures ei ulatu 
põrandani, välistades tolmutortide 
kogunemise radiaatori alla.

KERGE PUHASTADA
Purmo radiaatorite sile esipaneel ei kogu tolmu ja on seetõttu lihtne hoida puhtana. 
Selline omadus on mugav kodus, aga ka vältimatu paljudes ühiskondlikes ruumides. 
Allergia vaevab inimesi üha rohkem ning Purmo radiaatorid lihtsustavad puhastamist 
ja selle kaudu ka allergikute elu. 

SILE ESIPANEEL – ILU VÄLJENDUS
Esmane, mida inimesed Purmo radiaatorite juures kohe tähele panevad, on nende  
sile esipaneel. Ning kui me ütleme sile, siis me seda ka mõtleme. Miski ei häiri meie 
radiaatorite meeldivat välisilmet. Küljepaneel ei keeruta ennast ümber nurga ega 
pealmine kattevõre ulatu esipaneeli peale. Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks võid 
valida vett juhtiva esipaneeli, kui hindad aga maksimaalset siledust, vali pealeliimitud 
paneel. Mis iganes Sa valid, ikka saad ilusa asja, ohverdamata sealjuures tõhusust.

PURMO LÄHENEMINE
SILEDATELE ESIPANEELIDELE

•  HOOLIKAS VIIMISTLUS IGAS DETAILIS 
– EI KÜLJEPANEELID EGA KATTEVÕRED 
HÄIRI  ESIPANEELI PUHAST PINDA

•  TÄIUSLIKULT SILE, LÄIKIV PIND

•  LEIA VAID LAIAST MUDELI- JA 
SUURUSTEVALIKUST ENDALE SOBIV

•  TUGEV, KRIIMUSTUSKINDEL VÄRV 
RAL 9016 VÕI RAL-TOON SINU VALIKUL

•  ÜHENDUSVÕIMALUSED  
LUBAVAD VARJATA KÕIK TORUD  
NII, NAGU SOOVID

pANEELrADIAATOrITE  
EELISED
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Pakume suurimaid võimalikke soojusväljastusi, mitmekülgseimaid reguleerimisvõimalusi, mis on ühendatud ühtsesse tervikusse. 
Toodetes kasutatavad toormaterjalid ja komponendid on äärmiselt hoolikalt valitud. Tootmisprotsessid on hoolikalt läbimõeldud,  
et saavutada parimat tulemust. Küttekehad testitakse tingimustes, mis ületavad oluliselt eales kodus esineda võivaid tingimusi. 
Selle pärast julgeme me anda oma küttekehadele kümneaastase garantii. Meie usume oma toodetesse ja Sinagi võid neisse uskuda! 

KVALITEETSED MATERJALID  
ON KÕIGE ALUSEKS
Kõik saab alguse kvaliteetsest toorma-
terjalist. Radiaatorid on valmistatud eriti 
kvaliteetsest külmvaltsitud terasest.  
Kvaliteetseid materjale täiendab täpne  
ja läbimõeldud paneelide ja konvektiiv-
pindade ehitus, mida on aastate jooksul 
pidevalt täiendatud. Tulemuseks on  
efektiivne ja võimas radiaator. 

RADIAATORI EHITUSE ALUSEKS ON  
PARIMAD VÕIMALIKUD OMADUSED 
Lisaks soojusväljastusele on oluline ka  
radiaatori välimus. Näiteks tuleb 
tähelepanu pöörata ka seigale, et radiaa-
torites ringleb väga väike kogus vett. 
Väiksemate veemahtude tõttu hoitakse 
kokku arvestatav hulk energiat.

 

SINA OTSUSTAD, MILLISTES  
TINGIMUSTES ELAD
Oled Sa kunagi kogenud olukorda, kui  
radiaator ei soojene? Või sellest õhkub 
kuumust kuigi tuba tundub saunana? 
Purmo plaatradiaator on ka kõike muud, 
kui stiilne valik. Seda saab reguleerida 
vastavalt oma soovidele ja igat ühte  
eraldi. Purmo radiaatorid reageerivad 
peaaegu hetkeliselt kui ruumis toimub 
temperatuuri muutus. Näiteks kui väljas 
paugub pakane või toas istub laua ääres 
suur hulk inimesi.

10 AASTAT  
KVALITEEDIGARANTIID 
Olles oma radiaatorite  
kvaliteedis täiesti kindlad,  
kuulume me omal alal väheste 
hulka, kes julgevad anda nii 
materjali- kui tootmisvigadele 
10-aastase garantii. Vaevalt 
seda küll kunagi vaja läheb, 
kuid meile on tähtis, et see on 
Sul olemas.

KAS TA RÕHKU TALUB?
Me testime oma radiaatoreid tunduvalt karmimates tingimustes, kui kodus võib ette tulla. Meie tehases läbib iga radiaator 
survetesti, et meie kliendid ei peaks kunagi kokku puutuma leketega. Nõnda saame nii meie kui Sina olla kindlad, et kui radiaatorid 
tehasest väljuvad, taluvad nad survet. 

TARNED
Kui radiaator tuleb tehasest, tagame, te see saabub kliendile parimas korras. Seetõttu pakendatakse Purmo radiaatoreid eriti 
hoolikalt lisades kaitsenurki, mida teistel ei esine. See on vähim, mida võime teha, et anda radiaatoritele pika eluea.

KVALITEET
pAKumE SuLLE VAID pArImAT



rIBIrADIAATOrID
Klassika. Aga mitte ainult.



KÕRGUSED
155 - 3000 mm.  

PIKKUSED
Kuni 3000 mm

TÜÜBID 
DL2, DL3, DL4,  
DL5, DL6

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud 
RAL-toonid tellimisel.

Delta sarja valmistamisel on kasutatud kõige arenenumat tehnoloogiat. 
Laserkeevitus välistab igasugused õmblusservad, jättes sileda pinna. 
See protsess väldib igasugused keevitusjäägid, vähendab hõõrde- ja 
korrosiooniriski. Tulemus? Vaiksem, efektiivsem radiaator, mis peab 
kauem vastu. D-kujulised profiilid, mille järgi Delta sari oma nime sai, 
pakuvad mitte ainult silmailu, vaid on ka tavadisainiga radiaatoritest 
10% efektiivsemad.

Kõige tähtsam on see, et Delta sarjast leiad Sa just sellise radiaatori, mida 
soovid, ja sinna, kuhu soovid: pika, lühkese, vertikaalse, horisontaalse 
ning lisaks soovitud värvitoonis. Need sobivad nii renoveeritavatesse kui 
uutesse majadesse ning on saadaval 28 eri kõrguses 155–3000 mm. 

Delta Twin sobib kõige paremini 
vannituppa ja kööki. Suur pindala 
eraldab hulganisti soojust ja 
seda väga kiiresti! Võid rahulikult 
riputada sellele rätikuid, ilma et 
kütmisjõudlus kahaneks.  
Reguleeritav rätikureeling on  
radiaatoriga kaasas ning hügi -
eenistandardid sama kõrged kui 
Delta Laserline’i mudelitel. 

KÕRGUSED
1000, 1200, 1500,  
1800 mm 

LaIUS
500 ja 600 mm

TÜÜP  
DL2

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud 
RAL-toonid tellimisel.

024 025

KaSUTUS

Esik

Köök l l l l

l l l l

Magamistuba l l l l l

Vannituba l l l

Elutuba l l l l l

KaSUTUS

Esik

Köök l l l l l

l l l

Magamistuba l l

Vannituba l l l l l

Elutuba l l l

DELTA LASErLINE
Laserkeevitusega sile pind ja kõrge kvaliteet
RIBIRaDIaaTORID

DELTA TwIN
Ideaalne nii vannituppa kui ka kööki
RIBIRaDIaaTORID



KÕRGUSED 
Horisontaalsed:  
422, 472, 522, 572 mm

Vertikaalsed:  
490 ja 540 mm
 

PIKKUSED
Horisontaalsed: 
1850, 2150, 2350,  
2850, 3150 mm 

Vertikaalsed: 
1100, 1300, 1500 mm

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud 
RAL-toonid tellimisel.

Kütmislahendused pole mitte selleks, et nendega ära elada, vaid et nendega hästi elada. Delta ribipink on suurepärane näide vormi ja 
funktsiooni ühtsusest, mis sisaldab kõiki Delta sarja eeliseid, kehastudes ise atraktiivseks mööbliesemeks. Vali vertikaalne või horisontaalne 
versioon endale sobivas värvitoonis ning võid lasta selle kaunistada juhtivate sisekujundajate disainitud klaas-, puu- või marmorplaatidega. 
Siin on tõesti tähelepanu detailidel, ka ühenduskohad on peidus. Kas pole suurepärane, kui nii praktiline asi näeb nii hea välja?

Nii nagu Delta Column Bench, 
on ka Delta Bar tõeline sisustus-
element. See pole mitte ainult 
disainipärl, vaid mööbliese,  
mis kuulub moodsa elamise 
juurde. Kujutle hommikueinet 
baarilaua ääres, millest õhkub 
soojust. Vertikaalribid võib 
värvida suvalises värvitoonis 
ning lauaplaadiks võid valida 
klaasi, puu või marmori.

026 027

KÕRGUSED
940 ja 1090 mm

PIKKUSED
800 ja 1200 mm

VÄRV
Kõik RAL- toonid.

KaSUTUS

Esik

Köök l l l

l l l l l

Magamistuba l l l

Vannituba l l

Elutuba l l l

KaSUTUS

Esik

Köök l l l l l

l

Magamistuba l

Vannituba l

Elutuba l

DELTA COLumN BENCH 
Täiuslik vormi ja funktsiooni kooslus
RIBIRaDIaaTORID

DELTA BAr
Soojus sisustuselemendis
RIBIRaDIaaTORID



DISAINrADIAATOrID
Me armastame stiili. Kirglikult.



030 031

Kui ruumi on vähe, aga vajatakse suurt võimsust, on ideaalne 
lahendus Kon. See stiilne konvektor ühendab endas kompaktse 
disaini ja suure võimsuse. Saad kasutada ruumi parimal moel, 
säilitades soojuse ja mugavuse. Arvukas lisavarustus muudab 
paigalduse lihtsaks.

KÕRGUSED
142, 214, 286 mm 

PIKKUSED  
600 - 3000 mm

TÜÜBID 
KON 21, 22, 33, 34 

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud 
RAL- toonid tellimisel.

KaSUTUS

Esik Elutuba

Vannituba lKöök l l l l

l l l l l l l

Magamistuba l l l

KON
Väike, aga võimas.
KONVEKTOR



Kos on saadaval ka horisontaalmudelina. Nagu kõik Kos radiaatorid, kuuluvad ka need ilusaimate 
hulka, olles seejuures veel suure võimsusega. Suurepärane vormi ja funktsionaalsuse kooskõla. 
Toogu Kos radiaatorisari peenet elegantsi ja palju soojust ka Sinu koju!

Kos V sile esipaneel väljendab 
ajatut elegantsi. Kaunilt 
viimistletud ülavõre ning 
kaardus küljepaneelid  
rõhutavad puhtaid jooni. 
Viimistlusvõimalusi on palju, 
sealhulgas roostevaba teras.

Selline iludus väärib laialdast 
kasutamist, millele vastab ka  
lai värvivalik – sealhulgas 
puhas, läikiv roostevaba teras. 
Samasugusest roostevabast 
terasest kaunikujuline käteräti-
reeling lubab lõigata Kos- ja 
Faro-radiaatoritest maksimum-
kasu nii köögis kui vannitoas. 
Ruumi kokkuhoid pole kunagi 
nii kaunilt välja kukkunud. 

KÕRGUSED
1800, 1950, 2100 mm

LaIUS
450, 600, 750 mm

TÜÜP 
KOV 21

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud 
RAL- ja metallikvärvid ning 
roostevaba teras tellimisel. 

032 033

KÕRGUSED
400, 600, 750, 900 mm

PIKKUSED 
450 - 1950 mm

TÜÜBID
KOH 21, 22

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud 
RAL- ja metallikvärvid ning 
roostevaba teras tellimisel. 

KaSUTUS

Esik

Köök l l l l l

l l l l l

Magamistuba l l l l l

Vannituba l l l l

Elutuba l l l l l

KaSUTUS

Esik

Köök l l l l

l l l l l

Magamistuba l l l l l

Vannituba l l l

Elutuba l l l l l

KOS V 
Pikk. Mahe. Kaunis.
SISUSTUSRaDIaaTORID

KOS H  
Peenekoeline elegants
SISUSTUSRaDIaaTORID



See radiaator ei häbene oma pikkust. Tema vertikaallõigetega esipaneel rõhutab ülespoole pürgivaid välisjooni, samal ajal kui kaardus 
küljepaneelid annavad talle igast küljest puhta, meeldiva ilme. Radiaatori disain ei loo ainuüksi kõrguse illusiooni, vaid lubab paigaldada 
võimsa soojusallika ka sinna, kus seinapind on piiratud.  

Inimestele, kes armastavad küll puhtaid jooni, kuid veidi traditsioonilisemal kujul, sobivad hästi Faro horisontaalmudelid. Neil on 
samasugune peenlõigetega esipaneel ning perforeeritud küljed, mis loovad tagasihoidlikult õrna mulje, kuid annavad palju soojust. 
Paigaldatuna kaasasolevale nähtamatule Monclac-kandurile, on  Faro horisontaalmudel näide tõelisest stiilist. 

034 035

KÕRGUSED
1800, 1950, 2100 mm

LaIUS
450, 600, 750 mm

TÜÜP 
FAV 21

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud 
RAL- ja metallikvärvid ning 
roostevaba teras tellimisel.

KÕRGUSED
400, 600, 750, 900 mm

LaIUS
450 - 1950 mm

TÜÜBID  
FAH 21, 22

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud 
RAL- ja metallikvärvid ning 
roostevaba teras tellimisel.

KaSUTUS

Esik Elutuba

Vannituba l l lKöök l l l l l

l l l l l l l l l l

Magamistuba l l l l l

FArO V 
Erakordne disain seisab uhkelt
DISaINRaDIaaTORID

FArO H
Peened jooned, kaarjad  küljed.
DISaINRaDIaaTORID



KÄTErÄTIKuIVATID
Loodu

d igapäevaseks luksuseks



038 039

Ajatu Flores on ideaalne kõikjale, kus soovitakse piisavat elegantsi ning samas suurimat mugavust. 
Flores C oma voolava disaini ja ümarate torudega aga armastab uhkustada  mahedate kurvidega. 
Saadaval paljudes värvitoonides, rohkem sära armastavatele ka kroomviimistlusega. See on 
traditsiooniline lahendus rätikute kuivatamiseks ja ruumide soojendamiseks. Disainilt küll klassikaline, 
kuid valmistatud tehnoloogia viimase sõna järgi. 

KÕRGUSED
547, 862, 1222, 1537 mm

LaIUSED
500, 600 mm 

VÄRV
RAL 9016 valge või kroom. 
Muud RAL-toonid tellimisel.

Flores on loomulik valik nii vannituppa kui kööki. Kroomkattega käterätikuivatite sõpradele on 
samuti lahendus. Flores’t saab paigaldada risti seina suhtes nii, et see tekitab seinast välja ulatuva 
tõkke. Flores’i väike sügavus võimaldab hoida kokku ruumi.

KÕRGUSED 
547, 862, 1222, 1537 mm 

LaIUSED
500, 600 mm 

VÄRV
RAL 9016 valge või kroom. 
Muud RAL-toonid tellimisel.

KaSUTUS

Esik

Köök l

l

Magamistuba l

Vannituba l l l l l

Elutuba l

KaSUTUS

Esik

Köök l

l

Magamistuba l

Vannituba l l l l l

Elutuba l

FLOrES C
Seinpealne soojusallikas 
KÄTERÄTIKUIVaTID

FLOrES 
Lahendus kitsastes tingimustes
KÄTERÄTIKUIVaTID



040

Apolima stiilsed kaared annavad huvitava aktsendi igale ruumile. Käterätikuivati astmeline disain 
mahutab korraga palju rätikuid, luues nii vannitoas kui köögis kaosest korra. Apolima on suuteline 
eraldama piisavalt soojust, et mugavalt kütta igat ruumi.

KÕRGUSED 
830, 1130, 1430, 1730 mm

LaIUSED
650, 800 mm 

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud  
RAL-toonid tellimisel.

041

KÕRGUSED 
700, 912, 1336, 1548 mm

LaIUSED
400, 500 mm 

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud 
RAL-toonid tellimisel.

Java on klassikaline käterätikuivati, mis lisab luksuse hõngu nii vannituppa kui kööki. Kütteelemendid 
on elliptilised ning asetsevad nurga all, jättes kerge ja õhulise mulje. Paindlikkuse mõttes on ühendus 
võimalik nii paremalt kui vasakult, kuidas Sulle rohkem sobib.

KaSUTUS

Esik

Köök l

l

Magamistuba l

Vannituba l l l l l

Elutuba l

KaSUTUS

Esik

Köök l

l

Magamistuba l

Vannituba l l l l l

Elutuba l

ApOLImA
Täiuslikud kaared Sinu vanni- või elutuppa
KÄTERÄTIKUIVaTID

JAVA
Kerge ja õhuline
KÄTERÄTIKUIVaTID



Kes ütles, et torud peavad olema ümmargused? Ios käterätikuivatitel on täiesti lamedad horisontaal-
torud, mis vastupidiselt oodatavale sirgele kujule kaarduvad pehmelt väljapoole. Kenasti talitsetud 
vormist lausa õhkub head maitset. Kuna ühendus asub keskel, jääb see silmale täiesti nähtmatuks. 

042 043

Minorca on mõeldud neile, kellele ei meeldi täpsed geomeetrilised mõõdud. Kaarjad horisontaaltorud 
on just kui lapikuks muljutud. Minorca toob vannituppa ülevat tunnet.

KÕRGUSED 
849, 1220, 1750 mm 

LaIUS
495 mm 

VÄRV
RAL 9016 valge ja kroom. 
Teised RAL-toonid tellimisel.

KaSUTUS

Esik

Köök l

l

Magamistuba l

Vannituba l l l l l

Elutuba l

KÕRGUSED
1185, 1698 mm 

LaIUS
595 mm 

VÄRV
RAL 9016 valge. Teised 
RAL-toonid tellimisel.

KaSUTUS

Esik

Köök l

l

Magamistuba l

Vannituba l l l l l

Elutuba l

mINOrCA
Kujundite mitmekülgsus               
KÄTERÄTIKUIVaTID

IOS
Eirates kombeid               
KÄTERÄTIKUIVaTID



045044

KÕRGUS 
1250 mm 

LaIUS 
572 mm 

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud 
RAL-toonid, kroomitud  
ja kullatuna tellimisel.

Anafi meenutab tõepärast skulptuuri, nii et Sa võid peale vannitoa soovida seda ka oma  
eluruumidesse. Uljas kõrgustesse püüdlev disain sünnitab tõelise kunstiteose. See peen soojusallikas 
on saadaval ka kroom- ja kuldviimistlusega – neile, kes luksusest viimast tahavad võtta. 

Aldabra käterätikuivati on 
disainitud Sinu ekstravagant-
sema poole rahuldamiseks.  
Selle lainjad jooned loovad 
väga dünaamilise ilme, kuid 
kogu toredusele vaatamata 
pole unustatud ka praktilisemat 
poolt. Vahelduvalt kaarjas 
torudele mahub palju rätikuid. 
Aldabra on nii julge kui eriline. 

KÕRGUSED 
1014, 1344, 1674 mm 

LaIUS
700 mm 

VÄRV
RAL 9016 valge. Muud 
RAL-toonid tellimisel.

KaSUTUS

Esik

Köök l

l

Magamistuba l

Vannituba l l l l l

Elutuba l

KaSUTUS

Esik

Köök l

l

Magamistuba l

Vannituba l l l l l

Elutuba l

ANAFI
Hämmastavalt skulpturaalne               
KÄTERÄTIKUIVaTID

ALDABrA
Lainjas ja dünaamiline               
KÄTERÄTIKUIVaTID



046 047

Trendikas käterätikuivati annab Sulle unikaalse võimaluse 
väljendada oma isikupära. Tema disain eristub kahel viisil: 
esmalt annavad koonusekujulised horisontaaltorud esiosas 
kogu disainile õhulise ilme, teisalt rõhutavad stiilsust 
pikisuunalised torud, mille viimistluse valid Sina: harjatud 
teras või vengé. Sest meie usume valikuvabadusse. 

KÕRGUSED
776, 1154, 1742 mm 

LaIUS
504 mm

VÄRV
RAL 9016 valge. Kroom, 
roostevaba teras ja teised 
RAL-toonid tellimisel.

KaSUTUS

Esik Elutuba

Vannituba l l l l lKöök l l l

l l

Magamistuba l

LINOSA
Harjatud teras või puu? Väljenda ennast.               
KÄTERÄTIKUIVaTID



Oma elegantsete joontega kergelt seinast eraldudes täiustab 
Androse disain iga siseruumi. Kroomviimistlus täiendab niigi 
kaunist tervikut veelgi. 

048 049

KaSUTUS

Esik Elutuba

Vannituba l l l l lKöök l

l l

Magamistuba l

KÕRGUSED
776, 1154, 1742 mm

LaIUS
595 mm

VÄRV
RAL 9016 valge (Andros M).  
Muud RAL-toonid ja kroom 
(Andros CH) tellimisel.

ANDrOS CH / ANDrOS m
Stiilselt õhuke. Säravalt läikiv.               
KÄTERÄTIKUIVaTID



Purmo sari on laiaulatuslik – mõnikord 
võib Sinu radiaatorivalik põhineda lihtsal 
ilumeelel – soovid Sa midagi peenemat või 
säravalt skulptuurset? Teinekord aga on 
vaja teha lihtsalt praktiline valik. Kindlasti 
peab silmas pidama küttevõimet. Kui suur 
on köetav ruum? Tahad Sa soojendada 
seda kiiresti või tavapäraselt? Kas tuleb 
arvestada mingeid erilisi aspekte nagu 
allergia? Või ruumi enda erisusi? Näiteks 
vannitoad ja köögid on reeglina niiskemad 
ning samas pead Sa seal iga päev midagi 
kuivatama. Et kindlustada endale Purmo 
küttesüsteemidega mugav elu, peaksid 
koostama nimekirja erinevatesse ruumi-
desse soovitatavatest mudelitest. Ning kui 
Sa vajad edasist nõuannet, pöördu palun 
alati paigaldusfirma poole. 
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Aldabra 
Lk. 045

Delta Twin 
Lk. 025

Flores C 
Lk. 038

Flores 
Lk. 039

Apolima 
Lk. 040

Java 
Lk. 041

Minorca 
Lk. 042

Ios 
Lk. 043

Anafi 
Lk. 044

Faro V 
Lk. 034

Faro H 
Lk. 035

Planora 
Lk. 010

Plan Ventil  
Compact M 

Lk. 012

Delta Laserline 
Lk. 024

Kon 
Lk. 030

Kos V 
Lk. 032

Kos H 
Lk. 033

Faro V 
Lk. 034

Faro H 
Lk. 035

Compact 
Lk. 008

Vertical 
Lk. 009

Planora 
Lk. 010

Plan Ventil  
Compact M 

Lk. 012

Delta Laserline 
Lk. 024

Kos V 
Lk. 032

Kos H 
Lk. 033

Kos H 
Lk. 033

Faro V 
Lk. 034

Faro H 
Lk. 035

Compact 
Lk. 008

Vertical 
Lk. 009

Planora 
Lk. 010

Plan Ventil  
Compact M 

Lk. 012

Delta Column Bench 
Lk. 026

Kos V 
Lk. 032

Faro V 
Lk. 034

Faro H 
Lk. 035

Compact 
Lk. 008

Vertical 
Lk. 009

Planora 
Lk. 010

Delta Bar 
Lk. 027

Kos V 
Lk. 032

Delta Twin 
Lk. 025

Linosa 
Lk. 046

Andros CH 
Lk. 048

Andros M 
Lk. 048

Plan Ventil  
Compact M 

Lk. 012

Compact 
Lk. 008

Vertical 
Lk. 009

TEE ÕIGE VALIK


