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PROMOŢIE PURMO
Schimbă radiatorul clasic cu unul PURMO cu faţa plană! 
Acum, cu 15% reducere!

Vrei o casă mai frumoasă, modernă, dar 
și confortabilă? Nimic mai simplu. Schimbă 
radiatorul clasic cu faţa profilată cu unul 
PURMO cu faţa plană, atrăgător și eficient 
energetic. Vei beneficia de calitatea tehnicilor 
inovative PURMO, dar și de rafinamentul 
radiatoarelor cu fața plană, ce adaugă un plus 
de eleganță în orice interior. 

În plus, primăvara vine cu veşti bune de la 
PURMO. Începând din 1 martie, ai șansa de a 
achiziționa radiatoare cu panoul frontal neted 

la prețuri speciale. Astfel, timp de patru luni, 
până în 30 iunie 2015, radiatoarele cu fața plană, 
PURMO PLAN și PURMO RAMO, beneficiază de 
15% reducere. Mai mult, variantele colorate ale 
modelelor enumerate mai sus, sunt cu doar 30% 
mai mult față de prețul de listă promoțional.

În campanie sunt incluse modelele: Plan Compact, 
Plan Ventil Compact (inclusiv cele de 200 mm înălțime, 
conexiune mediană M și varianta dublă D), Ramo 
Compact și Ramo Ventil Compact (inclusiv cele de 200 
mm înălțime, conexiune mediană M și varianta dublă D).

Campania poate fi accesată prin contactarea 
distribuitorilor regionali Purmo, care vor pune la 
dispoziție oferta și lista de prețuri.

PURMO PLAN COMPACT. ELEGANŢĂ PLANĂ.
Radiatoarele-panou Purmo Plan Compact se 

remarcă prin panoul frontal perfect neted. El este 
atât de bine lipit de panoul de bază profilat, încât 
privind din faţă nu se văd deloc margini care ies 
în afară. Radiatoarele sunt prevăzute cu protecţii 
laterale și cu protecţie superioară de tip grătar, iar 
patru racorduri cu filet interior G 1/2" care permit 
racordare la dreapta sau la stânga.

• Material: tablă de oţel de calitate superioară de 
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130

• Grosimea: conform cu normele EN-442
• Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm
• Racorduri: 4 x G 1/2" laterale
• Presiunea de lucru: 10 bari
• Temperatura maximă: 110 °C
• Presiunea de probă: 13 bari
• Înălţime: 300, 500, 600, 900 mm
• Lungime: 400 - 3000 mm
• Tip: FC11, FC21s, FC22, FC33
• Culoare: alb RAL 9016, alte culori din paletă 

disponibile la comandă

PURMO PLAN VENTIL COMPACT. FINEŢE ŞI 
RACORDURI ASCUNSE.

Radiatoarele-panou universale Purmo Plan Ventil 
Compact se evidenţiază prin panoul frontal perfect 
neted şi posibilitatea de racordare atât inferioară, cât 
şi laterală. Sunt prevăzute cu elemente de convecţie, 
cu protecţii laterale și cu protecţie superioară de 
tip grătar. Două racorduri inferioare și 4 laterale cu 
filet interior G 1/2" permit racordare inferioară sau 
laterală. Cele două ştuţuri de racordare 1/2 ţoli, 
amplasate în partea inferioară, permit ascunderea 
estetică a instalaţiei. Radiatorul este prevăzut cu 
un ventil termostatic presetat marca Heimeier sau 
Oventrop.

• Material: tablă de oţel de calitate superioară de 
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130

• Grosimea: conform cu normele EN-442
• Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm
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• Racorduri: 2 x G 1/2" jos în partea dreaptă (la 
stânga pe bază de comandă), 4 x G 1/2" laterale

• Presiunea de lucru: 10 bari
• Temperatura maximă: 110 °C
• Presiunea de probă: 13 bari
• Înălţime: 200, 300, 500, 600, 900 mm
• Lungime: 400 - 3000 mm
• Tip: FCV11, FCV21s, FCV22, FCV33
• Culoare: alb RAL 9016, alte culori din paletă 

disponibile la comandă

PURMO PLAN VENTIL COMPACT M. 
SUBTILITATE CU RACORDARE MEDIANĂ.

Radiatoarele cu panou frontal neted Purmo Plan 
Ventil Compact M semeană cu celalalte modele 
de radiatoare Purmo Plan, având panoul frontal 
neted aplicat pe panoul profilat, dar racordul 
se face în partea inferioară, central. Avantajul 
principal al racordării inferioare mediane este 
posibilitatea amplasării racordului la instalaţie în 
etapa de construcţie “la roșu” a clădirii. Ca şi celelalte 
radiatoare din gama Purmo Plan, acest tip de 
radiator este prevăzut cu elemente de convecţie, 
cu protecţii laterale și cu protecţie superioară de tip 
grătar. Două racorduri inferioare și 4 laterale cu filet 
interior G 1/2" permit racordare inferioară mediană 
sau laterală, radiatorul fiind prevăzut cu un ventil 
termostatic presetat marca Heimeier sau Oventrop.

• Material: tablă de oţel de calitate superioară de 
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130

• Grosimea: conform cu normele EN-442
• Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm
• Racorduri: 2 x G 1/2" jos în partea inferioară la 

mijloc, 4 x G 1/2" laterale
• Presiunea de lucru: 10 bari
• Temperatura maximă: 110 °C
• Presiunea de probă: 13 bari
• Înălţime: 300, 500, 600, 900 mm
• Lungime: 400 - 3000 mm

• Tip: FCVM11, FCVM21s, FCVM22, FCVM33
• Culoare: alb RAL 9016, alte culori din paletă 

disponibile la comandă

PURMO PLAN VENTIL COMPACT D. 
RAFINAMENT CU DOUA FEŢE PLANE.

Radiatoarele-panou Purmo Plan Ventil Compact 
D se evidenţiază prin faptul că atât panoul frontal 
cât și cel din spate sunt absolut netede, astfel încât 
privind din faţă nu se văd deloc margini care ies în 
afară. Sunt prevăzute cu elemente de convecţie, 
cu protecţii laterale și cu protecţie superioară de 
tip grătar. Două racorduri inferioare și 4 laterale 
cu filet interior G 1/2" permit racordare inferioară 
sau laterală. Radiatorul este prevăzut cu un ventil 
termostatic presetat marca Heimeier sau Oventrop.

Radiatorul Purmo Plan Ventil Compact D este 
ideal pentru montarea în faţa spaţiilor vitrate, fiind 
frumos finisat pe ambele părţi şi putând fi montat 
pe suporţi de pardoseală.

• Material: tablă de oţel de calitate superioară de 
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130

• Grosimea: conform cu normele EN-442
• Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm
• Racorduri: 2 x G 1/2" jos în partea inferioară, 4 x 

G 1/2" laterale
• Presiunea de lucru: 10 bari
• Temperatura maximă: 110 °C
• Presiunea de probă: 13 bari
• Înălţime: 200 mm
• Lungime: 600 - 3000 mm
• Tip: FFCV21s, FFCV22, FFCV33, FFCV44
• Culoare: alb RAL 9016, alte culori din paletă la 

comandă

PURMO RAMO COMPACT. NERVURI 
ORIZONTALE SUBTILE.

Radiatoarele panou Purmo Ramo Compact cu 
conectori laterali se evidențiază prin panoul frontal 

neted cu nervuri orizontale subtile. Panoul neted 
este lipit peste panoul profilat, ascunzând orice 
margine proeminentă, iar protecțiile laterale şi 
protecția superioară tip grătar accentuează valoarea 
estetică a radiatorului. Patru racorduri laterale cu filet 
interior G 1/2" permit racordarea laterală pe stânga 
sau pe dreapta. Cu design simplist, cu o gamă largă 
de culori și posibilitate de prindere pe perete sau 
cu suporți de pardoseală, radiatoarele Purmo Ramo 
Compact sunt potrivite atât pentru interioarele 
moderne, cât și pentru cele clasice.

• Material: tablă de oţel de calitate superioară de 
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130

• Grosimea: conform cu normele EN-442
• Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm
• Racorduri: 2 x G 1/2" jos în partea dreaptă (la 

stânga pe bază de comandă), 4 x G 1/2" laterale
• Presiunea de lucru: 10 bari
• Temperatura maximă: 110 °C
• Presiunea de probă: 13 bari
• Înălţime: 300, 500, 600, 900 mm
• Lungime: 400 - 3000 mm
• Tip: RC11, RC21s, RC22, RC33
• Culoare: alb RAL 9016, alte culori din paletă 

disponibile la comandă

PURMO RAMO VENTIL COMPACT. INSERŢII 
ELEGANTE.

Radiatoarele-panou Purmo Ramo Ventil 
Compact se remarcă prin panoul frontal finisat cu 
linii inserate cu eleganţă pe faţa plană a panoului. 
Sunt prevăzute cu elemente de convecţie, cu 
protecţii laterale şi cu protecţie superioară de tip 
grătar. Două racorduri inferioare şi 4 laterale cu 
filet interior G 1/2" permit racordare inferioară 
sau laterală. Radiatorul este prevăzut cu un 
ventil termostatic presetat marca Heimeier sau 
Oventrop. Designul discret şi posibilitatea alegerii 
din peste 200 de nuanţe de culori din paleta RAL 
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fac din modelul Purmo Ramo Ventil Compact o 
completare specială atât a interioarelor moderne, 
cât şi a celor clasice.

• Material: tablă de oţel de calitate superioară 
de ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de 
carbon laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130

• Grosimea: conform cu normele EN-442
• Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 

mm
• Racorduri: 2 x G 1/2" jos în partea dreaptă (la 

stânga pe bază de comandă), 4 x G 1/2" laterale
• Presiunea de lucru: 10 bari
• Temperatura maximă: 110 °C
• Presiunea de probă: 13 bari
• Înălţime: 200, 300, 500, 600, 900 mm
• Lungime: 400 - 3000 mm
• Tip: RCV11, RCV21s, RCV22, RCV33
• Culoare: alb RAL 9016, alte culori din paletă 

disponibile la comandă

PURMO RAMO VENTIL COMPACT M. 
DISTINCȚIE CU RACORDARE MEDIANĂ.

Ca toate radiatoarele din gama Ramo, 
radiatoarele-panou Purmo Ramo Ventil Compact M 
se remarcă prin panoul frontal finisat cu linii inserate 
cu eleganţă pe faţa plană a panoului, dar racordul 
se face în partea inferioară, central. Avantajul 
principal al racordării inferioare mediane este 
posibilitatea amplasării racordului la instalaţie în 
etapa de construcţie “la roșu” a clădirii. Ca şi celelalte 
radiatoare din gama Purmo Ramo, acest radiator 
este prevăzut cu elemente de convecţie, cu protecţii 
laterale şi cu protecţie superioară de tip grătar. Două 

racorduri inferioare şi 4 laterale cu filet interior G 1/2" 
permit racordare inferioarã sau lateralã. Radiatorul 
este prevăzut cu un ventil termostatic presetat 
marca Heimeier sau Oventrop. Designul discret şi 
posibilitatea alegerii din peste 200 de nuanţe de 
culori din paleta RAL fac din modelul Purmo Ramo 
Ventil Compact M o completare specială atât a 
interioarelor moderne, cât şi a celor clasice.

• Material: tablă de oţel de calitate superioară de 
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130

• Grosimea: conform cu normele EN-442
• Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm
• Racorduri: 2 x G 1/2" jos în partea inferioară la 

mijloc și 4 x G 1/2" laterale
• Presiunea de lucru: 10 bari
• Temperatura maximă: 110 °C
• Presiunea de probă: 13 bari
• Înălţime: 200, 300, 500, 600, 900 mm
• Lungime: 400 - 3000 mm
• Tip: RCVM11, RCVM21s, RCVM22, RCVM33
• Culoare: alb RAL 9016, alte culori din paletă 

disponibile la comandă

PURMO RAMO VENTIL COMPACT D. DOUĂ 
FEŢE PLANE, CU LINII ELEGANTE.

Radiatoarele-panou Purmo Ramo Ventil Compact 
D se remarcă prin faptul că atât panoul frontal cât 
şi cel din spate sunt netede şi finisate cu inserţii 
elegante. Sunt prevăzute cu elemente de convecţie, 
cu protecţii laterale şi cu protecţie superioară de 
tip grătar. Două racorduri inferioare şi 4 laterale 
cu filet interior G 1/2" permit racordare inferioară 

sau laterală. Radiatorul este prevăzut cu un ventil 
termostatic presetat marca Heimeier sau Oventrop.

Radiatorul Purmo Ramo Ventil Compact D este 
ideal pentru montarea în faţa spaţiilor vitrate, fiind 
frumos finisat pe ambele părţi şi putând fi montat 
pe suporţi de pardoseală.

• Material: tablă de oţel de calitate superioară de 
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130

• Grosimea: conform cu normele EN-442
• Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm
• Racorduri: 2 x G 1/2" jos în partea inferioară, 4 x 

G 1/2" laterale
• Presiunea de lucru: 10 bari
• Temperatura maximă: 110 °C
• Presiunea de probă: 13 bari
• Înălţime: 200 mm
• Lungime: 600 - 3000 mm
• Tip: RRCV21s, RRCV22, RRCV33, RRCV44
• Culoare: alb RAL 9016, alte culori din paletă 

disponibile la comandă

Pentru mai multe informaţii despre produsele 
PURMO şi pentru consultarea materialelor 

informative şi a cataloagelor tehnice PURMO, 
vizitaţi www.purmo.ro sau contactaţi 

specialiştii PURMO în România la 
021. 326.41.08 sau purmo@purmo.ro.


