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Eveniment
Prezentare

Eveniment
Prezentare

Două ore şi jumătate, maximum 
trei ore. Atât durează procesul prin 
care rola de tablă se transformă în 
radiator. Iar etapele au putut fi ob-
servate de un grup de proiectanţi 
şi ingineri de instalaţii din Româ-
nia, în cadrul unei vizite la fabrica 
PURMO din Rybnik, Polonia, cea 
mai mare şi mai modernă fabrică 
de radiatoare din Europa.

3 milioane de radiatoare 
pe an
În perioada 24 – 28 mai, compa-
nia Rettig a organizat o vizită la 
fabrica PURMO din Rybnik, Polo-
nia, la care au fost invitaţi aproa-
pe 60 de proiectanţi şi ingineri de 
instalaţii  din România, care şi-au 
arătat în mai multe rânduri inte-
resul pentru produsele PURMO. 

În cadrul vizitei, participanţii au 
putut urmări o prezentare a is-
toriei şi produselor PURMO şi au 
fost conduşi prin cea mai moder-
nă linie de producţie a fabricii, 
pentru a vedea etapele pe care le 
parcurge procesul de fabricaţie a 
unui radiator, de la rola de tablă, 
la tăierea şi sudarea feţelor, la li-
pirea convectorilor, la asamblarea 
finală a radiatorului, până la vop-
sirea şi ambalarea radiatorului. 

Fabrica grupului Rettig din Ryb-
nik care produce radiatoare mar-
ca PURMO este cea mai mare şi 
mai modernă fabrică de radiatoa-
re din Europa. Cu o suprafaţă to-
tală de circa 75.000 mp, incluzând 

hale  acoperite de aproximativ 40.000 de mp, fabri-
ca include trei linii de producţie, cea mai nouă şi mai 
modernă fiind deschisă în 2008. Această linie a înlo-
cuit de fapt prima linie deschisă în 1994, primul radi-
ator PURMO fiind produs în Polonia încă din 1991. 

În prezent, pe parcursul unui schimb de lucru de opt 
ore, sunt produse în medie 1300 de bucăţi de radia-
toare, într-un an în fabrica de la Rybnik fiind fabrica-
te aproximativ 3 milioane de radiatoare. 

Depozitul fabricii poate găzdui până la160.000 de ra-
diatoare de diferite dimensiuni, dar se întâmplă foar-
te rar să fie ocupat la capacitate maximă. Acest lucru 
pentru că acele tipuri de radiatoare populare ajung 
de multe ori de pe linia de producţie direct în tiruri 
pentru a fi distribuite în diferite ţări din Europa, inclu-
siv România. Şi chiar şi cele mai neuzuale radiatoare 
nu stau în depozit mai mult de un an. Cererea pentru 
radiatoarele PURMO este atât de mare încât, în luna 
mai spre exemplu, una dintre lunile de vârf ale anu-
lui, sunt încărcate circa 30 de tiruri pe zi. 

Radiatoare pentru toate gusturile
Purmo înseamnă calitate şi profesionalism. Purmo 
înseamnă experienţă şi încredere. Purmo înseamnă 
totodată şi modernism şi inovaţie. De aceste lucruri 
s-au convins toţi cei invitaţi la fabrica din Rybnik. Pe 
lângă linia de producţie, complet automatizată, par-
ticipanţilor le-au fost prezentate şi produsele marca 
PURMO, inclusiv noutăţile gamei, respectiv radiatoa-
rele de tip Delta Laserline, cu o mai mare putere ter-
mică, precum şi convectorii în pardoseală Aquilo F2C 
şi F4C care pot avea şi funcţie de răcire a încăperii, nu 
doar de încălzire ca până în prezent. 

Pentru Purmo nu doar eficienţa este importantă, ci 
şi partea estetică contează în egală măsură în pro-
iectarea şi fabricarea radiatoarelor. Dovadă stau ra-
diatoarele cu feţe plane  (ex: Purmo Plan Ventil 
Compact) sau radiatoarele cu feţe plane cu linii ori-
zontale stilizate (ex: gama Ramo). Mai mult, Purmo 
a găsit soluţii inedite pentru radiatoare, care se în-

Vizită la fabrica PURMO  
din Rybnik, Polonia

cadrează perfect în design-ul interior al unei încă-
peri, oferind celor mai pretenţioşi clienţi radiatoare 
tip bar sau băncuţă. 

Toate aceste radiatoare speciale, dar şi cele clasi-
ce, rămân însă în primul rând radiatoare practice 
şi eficiente, contribuind la confortul termic în in-
teriorul încăperilor, indiferent de condiţiile vremii. 
Pentru a răspunde dorinţelor de eficienţă şi mai 
ales celor privind posibilitatea de a realiza modifi-
cări într-o încăpere, Purmo oferă clienţilor săi şi ra-
diatoare cu racordare mediană. Aceste radiatoare 
prezintă marele avantaj că permit menţinerea si-
metriei faţă de fereastră atunci când nu este lua-
tă încă o hotărâre privind dimensiunea radiatoru-
lui şi, totodată, lasă proprietarului posibilitatea de 
a schimba ulterior radiatorul cu orice altă dimen-
siune, fără a fi modificate racordurile sau aspectul 
estetic faţă de fereastră. 

Rettig ICC, numărul 1 mondial în sisteme 
de încălzire
Excursia Purmo la fabrica din Rybnik nu a fost lipsi-
tă şi de momente de relaxare şi cunoaştere a unei 
alte culturi, invitaţii având ocazia să viziteze ve-
chea mină de sare Wieliczka, Castelul Wawel şi ca-
tedrala fortificată Wawelska din Cracovia, precum 
şi complexul memorial de la Auschwitz-Birkenau. 
Toate momentele excursiei au fost atent selecta-
te şi pregătite pentru a se încadra în conceptul şi 
imaginea pe care Purmo o are la nivel internaţio-
nal – tradiţie, istorie, dezvoltare, inovaţie, calita-
te. De altfel, toţi  participanţii au remarcat inclu-
siv locaţiile alese pentru servirea meselor, fiecare 
deosebindu-se fie prin meniul oferit, fie prin de-
sign-ul interior. 

„Excursia a fost un bun prilej de a ne cunoaşte mai 
bine. Pe de o parte, noi, ca reprezentanţi Purmo, am 
dorit să le arătăm invitaţilor şi partenerilor noştri ca-
litatea produselor noastre pe care se pot baza şi pe 
care le pot recomanda cu încredere clienţilor lor. Pe 
de altă parte, ne-am bucurat de deschiderea şi inte-
resul pe care toţi cei prezenţi le-au arătat pentru in-
formaţiile primite şi mai ales de faptul că am reuşit 
să le oferim o experienţă nouă, cei mai mulţi dintre 
ei intrând acum pentru prima dată într-o fabrică de 
radiatoare”, a declarat Tunde Sandor, directorul ge-
neral al companiei Rettig in România, organizato-
rul acestei vizite. 
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Marca PURMO, alături de alte mărci renumite pre-
cum Radson sau Vogel&Noot, face parte din Gru-
pul Rettig, cel mai mare producător de radiatoare din 
lume. Cu 17 fabrici în 11 ţări europene şi exporturi 
în mai mult de 50 de ţări din întreaga lume, Grupul 
Rettig are şi îşi păstrează o puternică poziţie pe pia-
ţă şi se angajează ferm să continue investiţiile în ca-
litate şi inovare. 

Grupul Rettig produce anual peste 8 milioane de  ra-
diatoare, cifra de afaceri la nivelul anului 2010 fiind 
de 726 milioane euro. 

www.purmo.ro
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