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CIFRĂ DE AFACERI (2016)

FAPTE ŞI

CIFRE
PURMO ESTE MARCĂ A RETTIG ICC, UNUL DINTRE LIDERII PIEŢEI

645
MILIOANE

€

23

FABRICI
ÎN 12 ŢĂRI

PESTE

200
CULORI
ÎN

NR. 1 MONDIAL
PRODUCĂTOR
DE RADIATOARE

NUMBER 1

3.074
ANGAJAŢI

PRINCIPIU
15%

2 PANOURI
PE FIECARE
CANAL DE
ÎNCĂLZIRE

RADIATOARE DE
JOASĂ TEMPERATURĂ:
ECONOMISIRE
DE ENERGIE

100%

EXPORT ÎN PESTE

50
ŢĂRI

IMPLICARE

2.500

POSIBILITĂŢI

EUROPENE DE RADIATOARE ŞI SISTEME DE ÎNCĂLZIRE PRIN
PARDOSEALĂ. CU 23 FABRICI ÎN 12 ŢĂRI ŞI DISTRIBUŢIE ÎN PESTE
50 DE ŢĂRI, RETTIG ICC OFERĂ SOLUŢII DE ÎNCĂLZIRE EFICIENTE
ENERGETIC ŞI INOVATOARE, CARE ASIGURĂ CONFORT TERMIC
OPTIM ŞI UN PLUS DE VALOAREA ESTETICĂ ORICĂRUI INTERIOR.

NR. 3 MONDIAL

PRODUCĂTOR DE
SISTEME DE ÎNCĂLZIRE

10 ANI
GARANŢIE
80 ANI
EXPERIENŢĂ

PURMO - O LUME A CONFORTULUI
UN SINGUR FURNIZOR, MAI MULTE
BENEFICII
Într-o lume a posibilităţilor infinite,
puţine alegeri sunt simple. Ca arhitect
şi proiectant, în fiecare zi trebuie să iei
nenumărate decizii, pentru a fi sigur că
planul este îndeplinit până la cel mai mic
detaliu. Din fericire, te putem ajuta în
privinţa unei decizii - ce furnizor să alegi
pentru a asigura un climat interior optim
pentru proiectul tău.

ÎNCREDERE ŞI SIGURANŢĂ
Purmo este parte a Retttig ICC, lider
internaţional pe piaţa de radiatoare şi
sisteme de încălzire prin pardoseală.
Un furnizor cu o gamă largă de produse
şi o reţea logistică internaţională care să
asigure livrarea la timp, de fiecare dată.
EXPERIENŢĂ ŞI CALITATE
Când alegi Purmo, alegi un partener
cu 80 de ani de experienţă.

Ne mândrim că suntem prima alegere a
arhitecţilor şi proiectanţilor din întreaga
lume. Revin la noi de fiecare dată,
convinşi de calitate, încredere şi servicii.
Următoarele pagini îţi vor dezvălui oferta
noastră. Poate ulterior vei avea o alegere
mai puţin de făcut.

SPITALE ŞI
INSTITUŢII SANITARE
MENŢINEREA UNUI MEDIU IGIENIC POATE FI O
ADEVĂRATĂ PROVOCARE, MAI ALES ÎN SPAŢIILE CU
OCUPARE MULTIPLĂ. GAMA HYGIENE ESTE CREATĂ
SPECIAL PENTRU ASTFEL DE INTERIOARE.

HYGIENE

SPITALE ŞI
INSTITUŢII SANITARE

HYGIENE

Dublu beneficiu
Radiatorul Hygiene are două
funcţii: să furnizeze căldură şi să
rămână curat. Panoul frontal al
modelului Hygiene este fabricat
din oţel inoxidabil, acoperit de un
strat de vopsea uşor de curăţat,
asigurând căldură plăcută într-o
gamă de lungimi diferite de la
400 la 3.000 mm.
Curăţare uşoară
Structura unitară a radiatorului
nu permite pătrunderea prafului,
suprafeţele superioare şi laterale

PLAN HYGIENE

fiind foarte uşor de curăţat.
Mai mult, acest radiator are un
certificat special de igienă.
Suprafeţe minime
Înţelegem care sunt provocările
impuse de un mediu cu standarde
ridicate de igienă. De aceea
produsele din gama Hygiene
sunt construite fără elemente
de convecţie, pentru a minimiza
suprafaţa pe care se poate depune
praf, dar asigurînd aceeaşi căldură
confortabilă şi uşor de controlat.

PLAN HYGIENE

ŞCOLI ŞI
GRĂDINIŢE
INTERIOARELE DESTINATE EDUCAŢIEI COPIILOR NECESITĂ SPAŢII
MARI LIBERE PE PERETE PENTRU MATERIALE DIDACTICE. PENTRU
ASTFEL DE PROIECTE, RADIATORUL VERTICAL ESTE SOLUŢIA
PERFECTĂ DE CĂLDURĂ, SIGURANŢĂ ŞI LIBERTATE CREATIVĂ.

VERTICAL

ŞCOLI ŞI
GRĂDINIŢE
VERTICAL

COMPACT

Eficienţă energetică
Compact este unul dintre
cele mai eficiente radiatoare
din perspectiva consumului
energetic, întrucât are nevoie
de o cantitate redusă de apă,
ceea ce îl face un radiator
interesant pentru multe
proiecte.

Performanţă ridicată
Fie că proiectezi o clădire nouă
sau renovezi o clădire veche
Compact este soluţia perfectă
de încălzire. Iar dacă vrei să
economiseşti spaţiu, îţi oferim
radiatorul Vertical, un radiator
care necesită spaţiu puţin
pe orizontală şi care oferă

aceleaşi beneficii. Cu linii
drepte şi finisare de calitate,
radiatoarele Compact şi Vertical
conferă un plus de eleganţă în
orice interior, tradiţional sau
modern. Aceste radiatoare sunt
rezistente la uzură datorită
stratului protector neted şi
rezistent la zgârieturi, precum şi

uşor de curăţat. Panoul frontal
cu elemente de convecţie face
din radiatorul Compact soluţia
ideală pentru grădiniţe, dar este
totodată şi o soluţie potrivită
pentru lucrări de renovare.
Radiatoarele Compact se
potrivesc în orice interior din
instituţiile de învăţământ.

CLĂDIRI
PUBLICE
ŞI DE BIROURI
SPAŢIILE AGLOMERATE NECESITĂ
SOLUŢII DISCRETE DE ÎNCĂLZIRE.
RADIATORUL PURMO RAMO
VENTIL COMPACT ESTE PERFECT
PENTRU ASTFEL DE INTERIOARE.

RAMO VENTIL
COMPACT 200 MM

CLĂDIRI PUBLICE
ŞI DE BIROURI

Discreţie maximă
Pentru interioare în care spaţiul este
folosit permanent, alege un radiator
care funcţionează fără să iasă în
evidenţă, aproape invizibil. Un model
care îşi face treaba discret şi eficient.
Potrivit oricărui interior
Fie că alegi radiatorul Ventil Compact,
Plan Ventil Compact sau Ramo Ventil
Compact, fiecare din aceste radiatoare
cu înălţimea de 200 mm va ocupa un
loc elegant atât în clădirile de birouri,
cât şi în cele publice.

VENTIL COMPACT
200 MM

Rafinament şi eficienţă
Designul elegant al acestor radiatoare
este însoţit de cea mai performantă
tehnologie Purmo. Şi, bineînţeles,
radiatoarele Ventil Compact, Plan Ventil
Compact şi Ramo Ventil Compact
beneficiază de 10 ani garanţie.
Clasic, modern, elegant
Clădirile publice şi de birouri au diferite
utilizări, dar toate au în comun aceeaşi
nevoie de căldură confortabilă. Aceste
radiatoare au fost create special pentru
a răspunde acestei nevoi.

PLAN VENTIL COMPACT
200 MM

RAMO VENTIL COMPACT
200 MM

Aceste radiatoare au o înălţime de 200 mm şi sunt disponibile în diferite tipuri - 22, 33 şi 44 cu lungime de până la 3.000 mm. Radiatoarele sunt disponibile în culoarea alb standard
RAL 9016. Alte culorile RAL sau metalice sunt disponibile la cerere.

HOTELURI ŞI
CENTRE SPA
INVITAŢII CAUTĂ CONFORT,
IAR PURMO ARE GAMA
PERFECTĂ DE PRODUSE
CARE RĂSPUND CU STIL
ACESTEI NEVOI.

FARO

HOTELURI ŞI
CENTRE SPA
KOS V

FARO V

KOS H

FARO H

KOS
Confortul este esenţial
Când ai o afacere adresată unor
invitaţi, ştii că esenţial este
confortul acestora. Radiatoarele
Kos şi Faro asigură căldura
optimă cu eleganţă şi fără efort.

Curăţare uşoară
Hotelurile şi centrele SPA au
standarde de curăţenie foarte
stricte. De aceea, designul
elegant al radiatoarelor Kos şi
Faro se bazează pe suprafeţe
foarte uşor de curăţat.

Design elegant
Cu faţa plană sau cu inserţii
discrete, radiatoarele Kos şi Faro
adaugă un plus de stil şi valoare
în orice interior. Designul
minimalist ascunde conductele,
oferindu-le invitaţilor o vedere
plăcută şi o şedere confortabilă.

Radiatoare din oţel galvanizat
pentru baie
Purmo oferă o gamă largă de
soluţii de încălzire şi pentru baie.
Acestea sunt fabricate special
din oţel galvanizat, fiind astfel
protejate de umiditatea constantă.
Ideale în combinaţie cu sistemele
de încălzire prin pardoseală.

SPAŢII
REZIDENŢIALE
DACĂ LUCREZI LA UN PROIECT
PENTRU SPAŢII REZIDENŢIALE,
ACEASTĂ GAMĂ DE
RADIATOARE ESTE IDEALĂ.

TINOS

SPAŢII
REZIDENŢIALE
DE BAIE

TINOS

PAROS

(MARGINI DREPTE)

(MARGINI CURBE)

Frumuseţe verticală
Radiatoarele verticale adaugă eleganţă
şi stil în orice încăpere. În acelaşi timp,
sunt perfecte pentru spaţii speciale.
Radiatoarele Tinos, Paros şi Santorini sunt
create pentru a adăuga cădură şi stil în
orice spaţiu rezidenţial.

SANTORINI

Clasici contemporani
Santorini este un radiator modern pentru
baie potrivit atât pentru clădirile tradiţionale,
cât şi pentru cele moderne. Disponibil pe
patru înălţimi şi cinci lăţimi, cu o varietate de
culori şi accesorii, acest radiator este soluţia
ideală pentru orice proiect.

Aspect modern
Dacă lucrezi la un proiect pentru o clădire
care necesită cele mai bune dispozitive
şi accesorii, această gamă de radiatoare
include variate dimensiuni şi randamente
termice potrivite pentru nevoi diferite.

SPAŢII REZIDENŢIALE
ŞI MULTIFUNCŢIONALE

ÎNCĂLZIRE & RĂCIRE
Primul
ventiloconvector
cu dublă funcţie

UNEORI AI NEVOIE DE CĂLDURĂ,
UNEORI AI NEVOIE DE RĂCOARE.
PURMO OFERĂ PRODUSUL PERFECT
CARE RĂSPUNDE AMBELOR NEVOI.

VIDO

PRIMUL VENTILOCONVECTOR
CU DUBLĂ FUNCŢIE:
ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE
Încălzire rapidă
Ventiloconvectorul Purmo
Vido este creat pentru spaţii cu
necesităţi variabile de căldură.
Eficient energetic şi cu reacţie
rapidă, Vido încălzeşte încăperea
foarte repede, menţinând o
temperatură optimă datorită
termostatului care reacţionează
rapid şi precis la orice modificare
de temperatură.

VIDO

Răcire rapidă
În clădirile care se bucură de
multă lumină în timpul verii,
atmosfera interioară poate
fi uneori foarte călduroasă şi
neconfortabilă. Fiind dotat cu
pompă de condens, Vido poate
răcori încăperea pentru

a obţine rapid şi precis o
temperatură confortabilă.
Conexiune cu 2 sau 4 racorduri
Cele cinci modele Vido
disponibile pot fi conectate la
sisteme cu 2 sau 4 ţevi,
asigurând controlul
temperaturii rapid şi precis
tot timpul anului.
Accesibil oricărui utilizator
Vido este un produs compact care
asigură atât încălzirea cât şi răcirea
spaţiilor pastrând o comunicare
prietenoasă uşor de utilizat.
Setările ventiloconvectorului
Vido sunt accesibile la o singură
atingere punând la dispoziţie
programe automate.

ÎNCĂLZIRE
PRIN
PARDOSEALĂ
CONFORT ÎN CLĂDIRI NOI SAU
LUCRĂRI DE REABILITARE CU SISTEME
DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ

Prima conductă cu barieră de oxigen
complet protejată, PexPenta a fost
concepută pentru a asigura o performanţă
şi siguranţă superioare în sistemele de
încălzire prin pardoseală.
Unic în industrie, cele cinci straturi ale
conductei PexPenta sunt extrudate simultan.
Apoi, procesul de reticulare prin bombardare
cu electroni întăreşte conducta până la
structura sa finală robustă, dar flexibilă. În
plus, toate conductele PexPenta beneficiază
de o garanţie unică de 30 de ani.

Noppjet
• Design simplu şi simetric, asigurând distribuţie uniformă de căldură;
• Sistem ideal pentru șape lichide (de exemplu, anhidrit) - posibilitate de reducere a şapei cu 20-30%
• Permite instalarea ușoară de conducte cu diametru de 14-17 mm, chiar și de către o persoană
• O protecţie din PVC sau PE a plăcii de polistiren, de culoare neagră protejează împotriva fragilității
și a infiltrării apei din şapă
Railjet
• Pentru conducte de 14, 16 şi 17 mm, cu montaj în perete;
• Ideal pentru clădiri noi sau lucrări de renovare;
• Sistem umed de montare compatibil cu orice tip de tencuială;
• Sistemul are doar 30mm grosime, incluzând şina de fixare, conducta şi tencuiala;
• Sistem de conexiune prin alunecare şi prindere pe şina de fixare
Rolljet
• Pentru țevi cu diametre de 14, 16, 17 și 20 mm
• Instalare mai rapidă indiferent de forma camerei sau distanţa dintre conducte
• Disponibil în diferite grosimi de izolaţie termică sau izolaţie termică şi fonică
• Posibilitate de utilizare a tuturor porţiunilor rămase, reducând astfel cantitatea
de deșeuri şi reducând costul materialelor
Încălzire şi răcire
• Un sistem – două funcţii: încălzire în timpul iernii şi răcire în timpul verii, pentru a asigura un
confort interior optim
• Purmo furnizează toate componentele sistemului, cum sunt conductele, izolaţia şi sistemul de
control climatic
• Sistemele de încălzire şi răcire prin pardoseală sunt cele mai confortabile pentru că pot încălzi,
dar şi răci, prin radiaţie
• Cea mai bună şi eficientă soluţie în sistem de încălzire cu pompă de căldură reversibilă
Sistem uscat
• Greutate şi înălţime reduse – ideal pentru clădiri supraetajate din lemn
• Sistem de panouri profilate EPS pentru o instalare uşoară
• Grosimea totală a sistemului este de doar 60 mm
• Conductori de căldură cu placă suplimentară pentru difuzie optimă de căldură
• Poate fi acoperit cu şapă sau plăci de pardoseală uscată

ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ

RADIATOARE ŞI ÎNCĂLZIRE PRIN
PARDOSEALĂ
Termostat digital

Termostat
analog
(emiţător clasic)

Combinaţia perfectă
Sistemele de încălzire prin
pardoseală de la Purmo
funcţionează perfect în
combinaţie cu radiatoarele Purmo.
Ideale inclusiv pentru folosirea în
băi şi holuri, sistemele de încălzire
prin pardoseală oferă un plus de
căldură confortabilă.
Gama noastră de sisteme de
încălzire prin pardoseală, sigure
şi accesibile, sunt la îndemâna
tuturor şi sunt suficiente pentru
a acoperii necesarul de căldură în
majoritatea situaţiilor uzuale în
clădirile rezidenţiale.

Receptor
(control prin centrală)

Consolă centrală
(ecran tip touch screen)

CONVECTORI CU MONTAJ ÎN
PARDOSEALĂ
AQUILO FMK

AQUILO F1T

AQUILO F1P

Aquilo FMK
Convectorii cu montaj în pardoseală Aquilo FMK sunt destinaţi încălzirii
încăperilor. Sunt compuși dintr-un schimbător de căldură din cupru
și aluminiu, vopsit standard în culoarea neagră, montat într-o casetă
zincată și vopsită standard tot în culoarea neagră. În partea superioară,
convectorul este prevăzut cu o grilă transversală sau longitudinală,
realizată din lemn sau metal. Racordarea convectorului la instalaţie se
face prin două racorduri cu filet interior G ½. Racordarea convectorilor se
poate face atât din partea dreaptă, cât și din partea stângă.
Aquilo F1T şi Aquilo F1P
Convectorii cu montaj în pardoseală Aquilo F1T / F1P sunt destinaţi
încălzirii încăperilor. Sunt compuși dintr-un schimbător de căldură din
cupru și aluminiu, vopsit standard în culoarea neagră, montat într-o
casetă zincată pe ambele părţi și vopsită la interior, standard tot în
culoarea neagră. Convectorii Aquilo F1T / F1P sunt echipaţi cu unul sau
două ventilatoare silenţioase, în funcţie de lungimea schimbătorului,
modelul F1P asigurând un randament termic sporit. Ventilatoarele sunt
alimentate cu tensiune 12 V şi sunt montate în cuvă, lângă schimbător.

AQUILO

Fiecare detaliu a fost luat în considerare în crearea acestei broşuri. Nicio
parte din acest document nu poate fi reprodusă fără acordul scris al
companiei Rettig ICC. Compania Rettig ICC nu îşi asumă responsabilitatea
pentru inadvertenţele sau consecinţele care rezultă din folosirea sau
interpretarea eronată a informaţiilor conţinute în acest document.
Rettig SRL
Sediul social și depozit
Juc-Herghelie nr. 69B, Hala C1, Modul 1, Judeţul Cluj
tel: 0264 406 771 | fax: 0264 406 770 | office@rettigicc.ro
Consultanţă tehnică și comercială
București, Str. Brânduşelor, nr. 3A, corp 1, etaj 1, sector 3
tel: 021 326 41 08 | fax: 021 326 41 09 | purmo@purmo.ro

