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Purmo Slovakia, Rettig Heating s. r. o., Sklabiňa 215, 038 03 Sklabiňaòa pri Martine

Tel +421 (0)908-91 18 76, Fax +421 (0)43-424 86 06
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My!

Myslíme si, že práve teraz je to najteplejšie obdobie 
zmeniť úvahy na kvalitu systémov ohrievania. Doteraz 
mali ľudia pasívny vzťah k riešeniu vykurovania. Buď iba 
akceptovali to, čo už bolo nainštalované, alebo nechali 
voľbu nového vykurovania na tretiu stranu. Veríme, že  
je čas na zmenu. Chceme privítať Vás – zákazníkov a 
partnerov do našej Warm Society – Spoločnosť tepla  
– je naša nová európska stratégia, ktorá mení pohľad na 
systémy vyhrievania. Radiátor je oveľa viac, než len tepelné 
teleso a týmto katalógom Vás všetkých chceme informo-
vať o takmer neohraničenom množstve možností, čo sa 
týka dizajnu, farieb a funkčnosti.

V tomto katalógu nájdete vykurovacie riešenia,  
prezentujúce nekompromisný postoj ku kvalite a dizajnu. 
Týmto Vám ponúkame vytvoriť si vlastný domov po 
akom túžite. Vychutnajte si rozmanitosť ponuky, ktorá 
smie priniesť prekvapenie.



Vyťažte čo najviac zo svojho 
interiéru využitím širokého 
množstva panelových radiátorov 
od značky PURMO. Od malého k 
veľkému rozmeru, všetky v krásnom 
dizajne a dokonalom prevedení.

Nechajte si čas na premyslenie. Vyberte  
si farbu, ktorá najviac zodpovedá vášmu 
vkusu. A ktorúkoľvek farbu si zvolíte, môžete 
si byť istý, že povrchová úprava Vášho 
Purmo radiátora bude kvalitná a trvalá.

FARBY
016-017

KÚPeLŇoVÉ raDiÁtory
032-045

Kto z nás vychádzajúc z pod sprchy by sa rád nezabalil do teplého a 
mäkučkého uteráka? Tento pôžitok je znásobený keď si tento uterák 
môžete zvesiť z jedného z našich štýlových kúpeľňových radiátorov.

Komfort. Teplo. Neviditeľná inštalácia. Toto všetko môžete mať  
so systémom podlahového kúrenia Purmo. Dodáme všetko čo 
potrebujete – na každý typ podlahy.

Vzhľad a kvalita radiátora sú dôležité prvky,  
pričom dizajn povyšuje tieto radiátory od funkčnej 
nevyhnutnosti k dokonalým architektonickým 
skvostom. Všetky vyžarujú číry štýl.

DeKororatÍVNe 
raDiÁtory

PaNeLoVÉ 
raDiÁtory

Je samozrejmé, že vzhľad radiátorov 
Purmo je veľmi dôležitý. Ale rovnocenne 
sa zaoberáme tepelnými riešeniami pre 
Vás, ktoré sú ako funkčné, tak aj krásne. 
Zistite viac ako to robíme.

FUNKCIE  
A KVALITA
018-021

006-015

022-031

PoDLaHoVÉ 
KÚreNie
046-049

Pomocou jednoduchého záverečného 
zhrnutia objavte ten najideálnejší 
radiátor zodpovedajúci vašim potrebám. 
Upozorňujeme: Môže sa stať, že ich 
budete chcieť všetky!

SPRÁVNA  
VOĽBA
050-051
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Purmo Compakt je klasický 
panelový radiátor stvorený na 
to, aby spĺňal všetky požiadavky 
kvality a účinnosti. Príjemný, 
diskrétny vzhľad získava  
Purmo Compact radiátor  
vďaka novému príťažlivému 
vrchnému a bočnému pokrytiu. 
Rôznorodosť ponúkaných  
typov a veľkostí je práve taká 
široká ako pri všetkých našich 
panelových radiátoroch.

COMPACT
Pravá klasika
PANELOVÉ RADIÁTORY

VÝŠKA
300, 450, 500, 
600, 900 mm

DĹŽKA
400 - 3000 mm

TYP 
C11, C21s, C22, C33 

FARBA
Snehobiela RAL 9016. 
Ďalšie RAL farby sú 
možné na požiadanie.

008 009

POuŽITIE

Hala

Kuchyňa l l l l l

l l l l l

Spálňa l l l l l

Kúpeľňa l

Obývačka l l l l l



VENTIL COMPACT & VERTICAL
Možnosť výberu
PANELOVÉ RADIÁTORY

010 011

VÝŠKA
1500, 1800, 1950,  
2100, 2300 mm

DĹŽKA
450, 600, 750 mm

TYP 
VR10C, VR20C, VR21C, 
VR22C

FARBA
Snehobiela RAL 9010. 
Ďalšie RAL farby sú 
možné na požiadanie.

Radiátor Purmo Compact je dostupný v niekoľkých rôznych verziách. Vďaka tomu je možné vybrať si panelový radiátor, ktorý ideálne 
zodpovedá priestorovým možnostiam. Model Ventil Compact je variácia klasického modelu Compact. Profilovaná čelná strana ukrýva 
systém rúrok a ventil, čím vytvára čistý, upravený vzhľad radiátora.
 

Modely Vertical sú otočené vertikálne, čo Vám umožní čo najviac využiť priestor na stene.

VÝŠKA
300, 450, 500, 600,  
900 mm 

DĹŽKA
400 - 3000 mm

TYP 
CV11, CV21s, CV22, CV33

FARBA
Snehobiela RAL 9016. 
Ďalšie RAL farby sú 
možné na požiadanie.

POuŽITIE

Hala Obývačka

Kúpeľňa lKuchyňa l l l l l

l l l l l l l l l l

Spálňa l l l l l



PLAN COMPACT / VENTIL / M & PLANORA
Hladká čelná stena. Neviditeľné rúrky.
PANELOVÉ RADIÁTORY

Modely Plan a Planora majú jemný plochý povrch čelnej 
strany, čo im dodáva elegantný vzhľad ladiaci každému 
interiéru. Model Planora bol jeden z prvých radiátorov, ktorý 
demonštroval, ako získať teplo bez kompromisu a v štýle. 
Plochá predná strana nie je len na ukážku, ale vedie vodu za  
2 mm silnou oceľovou stenou. Táto elegantná klasika 
napomohla vydláždiť cestu k Warm Society – Spoločnosti 
tepla. A potvrdila, že klasika nikdy nevyjde z módy. Ak sa 
rozhodnete pre model Planora, vyberiete si produkt funkčný  
a štýlový. Plochý predok dokazuje, že klasika nikdy nevyjde  
z módy.

Čelná časť modelu Plan je projektovaná nasledovne: jemný 
panel je pripojený k hlavnému telu radiátora, pričom všetky 
spoje sú ukryté. Elegantná pohľadová časť skrýva integrovaný  
systém rúrok a teleso ventilu, takže rúrky nie je možné vidieť. 
Veľkosť radiátora si môžete podľa potreby určiť sami.

Tieto radiátory sú tiež k dispozícii pre pripojenie v prostriedku, 
čo robí inštaláciu jednoduchou a prakticky neviditeľnou.

VÝŠKA
300, 500, 600, 900 mm

DĹŽKA
Plan: 400 - 3000 mm
Planora: 500 - 3000 mm

TYP 
FC11, FC21s, FC22, FC33
FCV11, FCV21s, FCV22, 
FCV33
FCVM11, FCVM21s, 
FCVM22, FCVM33
PCV11, PCV21s, PCV22, 
PCV33

FARBA
Snehobiela RAL 9016. 
Ďalšie RAL farby sú 
možné na požiadanie. 

012 013

POuŽITIE

Hala Obývačka

Kúpeľňa lKuchyňa l l l l l

l l l l l l l l l l

Spálňa l l l l l
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PURMO AIR
NASTAVUJE NOVÉ ŠTANDARDY  
KVALITY VNÚTORNÉHO VETRANIA

Filtrácia a ohrev sviežeho vzduchu
Ventilačná zostava Purmo Air je prídavné zariadenie k vášmu radiátoru, ktoré nasáva vonkajší vzduch  
a filtruje ho. Chladiaci kanál inštalovaný v stene za radiátorom vpúšťa externý vzduch do vnútra. Vami 
vybrané Purmo Air spolu s Purmo panelovým radiátorom súčasne filtrujú a zohrievajú vzduch. Čistý, 
svieži vzduch je uvoľnený do miestnosti nehlučne a bez prievanu. Inštalačné rozmery vami vybraného 
panelového radiátora sa nezmenia.

Filtrovanie vzduchu je výborné  
pre alergikov
Dobré vetranie pomáha predísť zdravotným 
problémom a zlepšuje kvalitu života ľudí v 
miestnosti. Systém Purmo Air má vzduchový 
filter, ktorý veľmi účinne odfiltruje jemné 
častice zo vzduchu. Toto je zvlášť dobrá 
správa pre ľudí trpiacich na alergie a iné 
ochorenia, no samozrejme čistý vzduch je 
potešenie pre každého. To odstráni všeobecné 
príznaky nezdravého vnútorného vzduchu 
ako sú: vysoká koncentrácia kysličníka 
uhličitého, neúmerná vlhkosť, vyžarovanie 
stavebného materiálu a zariadení, a dokonca 
nečistoty z pôdy. 

spôsob montáže
Prídavné zariadenie Purmo Air je inštalované 
na zadnej strane Vášho panelového radiátora 
Purmo pomocou špeciálnych Purmo Monclac 
konzol. To je v skutočnosti voľným okom 
neviditeľné a nemení to inštalačné rozmery 
vášho radiátora. Stupeň ventilácie sa  
dá nastavovať, čím sa inštalácia stáva 
energeticky účinnou.

Teplý vzduch z radiátora tiež zastaví 
studené prúdenie z okna nad ním. Ak je  
nad inštaláciou okenná parapeta, mala by 
byť umiestnená tak, aby vzduch z radiátora 
mohol prúdiť za ňou. Váš inštalačný 
program Vám pomôže inštalovať také 
osvieženie vzduchu, ktoré zodpovedá  
Vašim požiadavkám najväčšieho komfortu.

výhody systému purmo air

• ČISTý VZDUCH BEZ PRIEVANU ALEBO HLUKU

• VýBORNá KVALITA VZDUCHU VĎAKA 
 úČINNEJ FILTRáCII

• VýKONNé EKO NOMICKé KúRENIE

• PRíJEMNá, EKONOMICKá DISTRIBúCIA
 VZDUCHU A TEPLA

• DLHá žIVOTNOSť

• FILTER JE ľAHKO VyBERATEľNý A ČISTITEľNý

• NA VšETKy VEľKOSTI RADIáTOROV

• žIADNE ZMENy INšTALAČNýCH ROZMEROV 
 RADIáTORA
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DODAJTE SVOJMU  
žIVOTU FARBY

vyberte si Farbu
Purmo radiátory boli navrhnuté tak, aby pre každú miestnosť spĺňali oboje: tepelnú  
a zároveň aj estetickú požiadavku. Sú štandardne vyrábané vo farbe snehobielej  
(RAL 9016 alebo 9010), čo je farba jemná a veľmi dobre ladí – alebo možno hľadáte niečo 
odvážnejšie, niečo, čo vyzdvihne tvar Vášho radiátora? Možno ste sa rozhodli zladiť farbu  
s vašim interiérom?

Potom je dobre vedieť, že Purmo radiátory sú dostupné v širokej farebnej stupnici RAL. 
Niektoré modely sú dokonca možné vo farbe metalízy, chrómu, niklu alebo zlata. Viacej 
informácii nájdete pri opise každého z našich produktov. 

kvalita Farebného prevedenia
Produkty značky Purmo charakterizuje 
najvyššia kvalita. To znamená, že po desiatich 
rokoch inštalácie vyzerá stále rovnako 
atraktívne. Dokážeme to vďaka minimálne 
piatim postupným krokom – sú to povrchové 
úpravy, ktoré sa len tak bežne nerobia. 
Všetci vieme, že vyzerať dobre niečo stojí. 
Ako to dokážeme my?

•  NAJPRV SA RADIáTOR ODMASTí

•  POTOM JE NANESENý ZáKLADNý NáTER, 
KTORý ZABRáNI KORóZII A OšúCHANIU

•  ELEKTRICKý KúPEľ ZAISTí DODATOČNú 
OCHRANU PROTI KORóZII – ČO JE ĎALšIA 
POVRCHOVá úPRAVA

•  PO TýCHTO KVALITNýCH PODKLADOCH 
SA RADIáTOR NASTRIEKA –  
šTANDARDNE BIELOU FARBOU RAL 9016 
S VySOKýM LESKOM 

•  POSLEDNá ETAPA JE VyPáLENIE V PECI  
PRI TEPLOTE 200° C VĎAKA ČOMU SA 
VyPáLIA VšETKy CHEMIKáLIE, TAKžE PO 
ZAPNUTí RADIáTORA SA Už FARBA 
NEBUDE VyPAROVAť A TýM NESPôSOBí 
BOLESTI HLAVy.

ELEKTROSTATICKý NáSTREK

KATAFORéZA

FOSFáTOVANIE

ODMASTENIE

Všetko toto zabezpečí, aby povrchové 
ukončenie nebolo len hĺbkové. Váš  
Purmo radiátor bude dlhé roky odolný  
voči poškriabaniu a korózii. Samozrejme,  
že minimálne požiadavky zmluvných 
predpisov ako DIN 55 900 sú vysoko 
prekročené. Je tiež dobré vedieť, že všetky 
procesy sú vykonané v súlade s ochranou 
životného prostredia. Váš Purmo radiátor  
je starostlivo vyrobený tak, aby Vám  
verne a dlho slúžil.



018 019

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY  
PANELOVýCH RADIÁTOROV

pretože si radiátory zasluhujú pozornosť
Panelové radiátory Purmo vynikajú vo viacerých oblastiach. Reprezentujú dokonalé 
splynutie vysokej technickej kvality, funkcie a atraktívneho dizajnu. Veríme, že radiátor 
nie je iba radiátor – je to súčasť Vášho domova, preto si zasluhuje pozornosť. V našej 
ponuke nájdete panelové radiátory rôzneho druhu: od klasického modelu, až po 
moderný s hladkým čelným povrchom a zvlášť vypracovanú ochranu krajov a rohov.

estetické zapojenie
Vaša voľba radiátora nezávisí len od jeho vzhľadu… Väčšina, keď si už radiátor vyberie, si ho bude priať prezentovať aj ako estetický 
prvok. Preto máme v ponuke rôzne typy zapojenia rúrok.

vysoká kvalita hygieny 
Vďaka plochej čelnej strane a uhladenému dizajnu Purmo radiátorov sa nehromadí veľa prachu – a ľahko sa čistia. Toto je užitočné  
v súkromných obydliach, ale aj vo verejných priestranstvách, a to môže byť výslovne rozhodujúce. Alergické choroby, a s rastúcim 
číslom populácie je dobré si pamätať, že Purmo radiátory zabezpečia vysokú kvalitu hygieny.

hladké čelné steny: vec krásy 
Krásne hladké čelné steny – to je charakteristická značka pre Purmo. Oplatí sa preto 
pozrieť si bližšie niekoľko detailov, pretože nie každá hladká stena čo ako sa zdá byť 
voľným okom hladká, je aj skutočne hladká.

Všimnite si napríklad ako nič nenaruší hladkosť čelnej steny nášho Purmo radiátora. 
žiadne bočné prechody cez okraje, vrchná mriežka zvrchu nepresahuje. Keď my povieme 
rovina, tak to rovina bude. Malé rozdiely predsa len sú v rámci Purmo produktov.  
Máte možnosť si vybrať medzi čelnou stenou, v ktorej prúdi voda pre maximálnu 
účinnosť alebo zlepené predné steny kvôli maximálne hladkému povrchu. Avšak  
pre ktorýkoľvek produkt sa rozhodnete, získate krásu bez straty výkonnosti: Všetky 
panelové radiátory od firmy Purmo uchovávajú svoju vysokú tepelnú účinnosť.

prístup Firmy purmo k  
hladkým čelný panelom 

•  VšADE DôKLADNá  
POVRCHOVá úPRAVA. žIADNE 
BOČNé KRyTy, ANI VRCHNá  
MRIEžKA NEZASAHUJú DO  
JEMNéHO POVRCHU

•  DOKONALE JEMNý, LESKLý POVRCH

•  VOľBA PRIPOJENIA VáM PONúKA 
VOľBU, ČI RúRKy SCHOVáTE  
ALEBO NIE

•  NáTER JE TUHý A HRUBý, ODOLNý 
PROTI POšKRIABANIU – SNEHOBIELA 
RAL 9016 ALEBO RAL FARBA PODľA 
VášHO VýBERU

•  VžDy HLADKý ČELNý PANEL  
PODľA VLASTNEJ VOľBy:  
VyBERTE SI Z BOHATéHO VýBERU 
MODELOV A VEľKOSTí

šTANDARD 
–   Toto je klasická voľba, keď rúrky je vidieť z boku. Radiátory  

tohto typu sú tiež ideálne pre renovačné projekty – je ľahké  
nájsť model, ktorý výborne zapasuje bez potreby závažnejších 
rekonštrukčných úprav.

INTEgROVANý VENTIL 
–  Určené pre tých, čo by radi ukryli rúrky. Tieto produkty typu  

Ventil majú telo ventila integrované v radiátore. To znamená,  
že prívodná rúrka smeruje do vnútra radiátora a to vytvára 
kompletne čistý vzhľad.

INTEgROVANý VENTIL, STREDOVé ZAPOJENIE 
–  Použitím jednoduchého miesta pripojenia v prostriedku sa  

zapojenie radiátora ešte zjednoduchší: Všetko, čo potrebujete  
je vhodne umiestniť centrálny otvor a radiátor bude automaticky 
na správnom mieste. Taktiež sa potrubie stane neviditeľné  
– a nebude sa dotýkať zeme. Urobíte tak koniec tvoreniu sa 
kúdelkov prachu pod vašim radiátorom.



021

PRE VÁS LEN 
TO NAJLEPŠIE

Chceme Vám priniesť výnimočnosť. Znamená to, ponúknuť Vám najlepšiu tepelnú výmenu, jej ovládanie a samozrejme čo  
najlepší návrh. Aby sme to dosiahli, nenechávame nič na náhodu pri výbere základných materiálov a komponentov. Naše výrobné 
procesy sú optimalizované na dosiahnutie kvality. A nakoniec, odskúšame Váš radiátor v podmienkach, ktoré vysoko prevýšia 
čokoľvek, čo sa nachádza vo vašej domácnosti. Preto sa neobávame Vám zaručiť 10 ročnú záruku na kvalitu. Dôverujeme svojim 
výrobkom. Dôverujte aj Vy.

kvalitné materiály znamenajú 
vynikajúci začiatok 
Všetko začína vysokokvalitnými  
materiálmi. Váš radiátor je vyrobený za 
studena valcovaných plechov – pravdaže 
vysokej kvality. A toto sa týka aj všetkého 
ostatného. Výhrevné radiátory a 
konvektory v ich vnútri sú vyrobené z 
ocele. Kvalita materiálov korešponduje  
s precíznym dizajnom kreovaným v 
priebehu niekoľkých rokov výskumu. 
Napríklad, profily sú v takých vzdiale-
nostiach, aby čo najviac využili pravidlá 
fyziky. Výsledkom je silné a účinné 
prestupné teplo. 

pri tvorbe radiátora sa myslelo 
na všetko 
Prestup tepla z radiátora sám o sebe 
predsa len nestačí. Aby sme Vám priviedli 
teplo štýlovo, uisťujeme Vás, že tepelné 
prevedenie doprevádza jemný a elegantný 
vzhľad pri stále pretrvávajúcej efektívnosti. 
Všimnite si napríklad ako pozoruhodne 
málo vody v radiátore stačí na to, aby bol 
tepelný účinok vysoký. A na to všetko je 
potrebné menej energie.

kontrolujte teplotu prostredia
Už ste boli niekedy frustrovaný, keď 
zostal radiátor nepoddajne studený? 
Alebo sa jednoducho nedal prepnúť tak, 
aby sa priestor zmenil na príjemne 
temperovaný? Purmo panelový radiátor 
nie je iba módna voľba. Dovolí Vám 
kontrolovať teplotu nastavenia viacerými 
spôsobmi. Každý panelový radiátor môže 
byť individuálne ovládaný. Reaguje takmer 
okamžite pri náhlej zmene teploty 
smerom hore alebo dole, napríklad, keď 
sa v priestore zíde viacej hostí alebo ak sa 
vonku chystá k búrke. 

10 ročná záruka kvality 
Samozrejme dôverujeme našim 
radiátorom. Vzhľadom na to  
sme v našom odvetví jedna z 
mála firiem čo dáva 10 ročnú 
záruku kvality na prípadné  
chyby spôsobené nekvalitným  
materiálom alebo výrobou. 
Pravdepodobne to nikdy 
nebudete potrebovať, ale pre 
istotu je to pravdaže dobrá vec.

odolá barometrickému tlaku?
Vo vašej domácnosti bude panelový radiátor nastavený pod tlakom 10 bar, a to v čase činnosti i nečinnosti. Aby sme Vás uistili a 
nemali obavy z toho, že by radiátor kvapkal, treba poznamenať, že každý radiátor sa kontroluje tlakovou skúškou v našom závode  
a to pri oveľa väčšom tlaku, aký máte obyčajne v domácnosti. 

jeho cesta ku vám
Keď Váš radiátor opustí náš závod, záleží nám na tom, aby Vám bol dodaný v poriadku. Každý kus je starostlivo zabalený a pravdaže 
každé balenie obsahuje potrebné príslušenstvo pre správnu inštaláciu. To je najmenej, čo môžeme urobiť na to, aby mal Váš radiátor 
dobrý štart do života.



DEKORATÍVNE RADIÁTORY
Spojili sme štýl s vášňou



KON & NARBONNE / VT
Kompaktný a zároveň výkonný 
KONVEKTOROVÉ RADIÁTORY

Ak potrebujete veľa tepla a máte málo priestoru na radiátor, 
tak potom si zvoľte model Kon. Je to elegantný konvektor 
vytvorený v spojení kompaktného dizajnu s vysokou kvalitou 
prevedenia. Pomôže Vám zvýšiť teplo a komfort v priestore, 
ktorý obývate. Bohatosť doplnkov robí inštaláciu ľahkou  
– a nechá na Vás prispôsobiť si vzhľad vášho zariadenia.

Predstavením modelu Narbonne, konečne uzrel svetlo sveta 
konvektor, ktorý zodpovedá moderným architektonickým 
predpisom. Ak chcete ohrievať veľké presklené okná, konvektory 
sú na to ideálne, ich dizajn je prepracovaný a atraktívny.

024 025

VÝŠKA
Kon: 142, 214, 286 mm
Narbonne/VT: 70, 142, 
214, 286 mm

DĹŽKA 
Kon: 400 - 3000 mm
Narbonne/VT:  
500 - 4000 mm

TYP
KON21, KON22,  
KON33, KON34
NA11, NA20, NA22, 
NA23, NA34, NA35, 
NA46, NA58

FARBA
K dispozícii je  
veľká škála RAL a  
sanitárnych farieb.

POuŽITIE

Hala Obývačka

Kúpeľňa lKuchyňa l l l l

l l l l l l l

Spálňa l l l



NARBONNE V / VT
Do výšky, nie do šírky 
DEKORATÍVNE RADIÁTORY

Model Narbonne V je ukážkou kompaktného dizajnu, keď 
namiesto do šírky ideme radšej do výšky. Položením radiátora 
na výšku ušetríte miesto, ale nestratíte tým komfort. Využite 
výšku na vytvorenie štýlovosti vášho interiéru: s hrdosťou sa 
pochváľte hladkým profilom Narbonne V.

VÝŠKA
1600, 1800, 2000,  
2200 mm 

ŠÍRKA
142 - 862 mm 
(stupňovito po 72 mm)
 

TYP 
NV10, NV11, NV20, NV21

FARBA
K dispozícii je  
veľká škála RAL a 
sanitárnych farieb.

026 027

POuŽITIE

Hala Obývačka

Kúpeľňa l l l l lKuchyňa l l l l l

l l l l l l l l l l

Spálňa l l l l l



KOS H
Prostá elegancia
DEKORATÍVNE RADIÁTORY

Hladká čelná stena modelu Kos krásne vynikne aj v horizontálnej polohe. Tak ako všetky modely typu 
Kos sú jedny z najkrajších radiátorov a taktiež dosahujú veľký výkon. účelné využitie trendovej technológie 
tomu nasvedčuje. Línia Kos vnesie do vášho domova vánok prostej elegancie a teplo domova.

029

VÝŠKA
400, 600, 750, 900 mm 

DĹŽKA 
450 - 1950 mm

TYP 
KOH20, KOH21,  
KOH22, KOH33

FARBA
RAL 9010/9016 snehobiela. 
Ďalšie sanitárne, metalízové, 
RAL farby a nerez sú možné 
na požiadanie.

KOS V
Vysoký. Jemný. Atraktívny. 
DEKORATÍVNE RADIÁTORY

Určite ste sa nestretli s 
elegantnejším radiátorom než  
je model Kos V. Modely z tejto 
línie dekoratívnych radiátorov 
Kos majú hladký čelný povrch, 
čo im zabezpečuje dlhoveký 
elegantný vzhľad. Dôsledne 
zakončená vrchná mriežka a 
jemné zaoblenia bočných krytov 
udržuje čistú líniu hrán zo 
všetkých strán.

Produkt je dostupný v širokej 
farebnej škále vrátane číreho 
lesklého nerezu a je vhodný do 
rôznych miestností. Perfektne 
zapracovaný dodatkový  
úchyt v nádhernom dizajne a  
v nerezovom vyhotovení, na  
ktorý možno zavesiť uterák, 
predurčuje využitie línie Kos v 
kúpeľni alebo v kuchyni.  
Priestor ešte nikdy nebol tak 
účelne využitý ako pri tejto  
rade radiátorov.

VÝŠKA
1800, 1950, 2100 mm

ŠÍRKA
450, 600, 750 mm

TYP 
KOV21, KOV22

FARBA
RAL 9010/9016 snehobiela. 
Ďalšie sanitárne, metalízové, 
RAL farby a nerez sú možné 
na požiadanie.

028

POuŽITIE

Hala

Kuchyňa l l l l l

l l l l l

Spálňa l l l l l

Kúpeľňa l

Obývačka l l l l l

POuŽITIE

Hala

Kuchyňa l l l l

l l l l l

Spálňa l l l l l

Kúpeľňa l

Obývačka l l l l l



FARO H
Uhladené línie, zaoblené bočné steny.
DEKORATÍVNE RADIÁTORY

Pre tých, ktorý si chcú vychutnať čisté línie z rady Faro vo viac ako tradičnom vyhotovení, máme tu výbornú voľbu – Faro H v jeho 
horizontálnej verzii. Všetky modely majú profilovanú čelnú stenu a perforované bočnice. Dodáva im to jemný, ale predsa mocný 
charakter. Radiátor Faro H je zavesený na skrytých hranatých konzolách “Monclac”, ktoré sú zahrnuté v príslušenstve. Línia Faro H  
je teplo s vlastným štýlom.

VÝŠKA
1800, 1950, 2100 mm

ŠÍRKA
450, 600, 750 mm

TYP
FAV21, FAV22

FARBA
RAL 9010/9016 
snehobiela. Ďalšie 
sanitárne, metalízové, 
RAL farby a nerez sú 
možné na požiadanie.

VÝŠKA
400, 600, 750, 900 mm

ŠÍRKA
450 - 1950 mm

TYP
FAH20, FAH21,  
FAH22, FAH33

FARBA
RAL 9010/9016 
snehobiela. Ďalšie 
sanitárne, metalízové, 
RAL farby a nerez sú 
možné na požiadanie.

031

FARO V
Výrazný dizajn. Pyšne si zastáva svoje miesto.
DEKORATÍVNE RADIÁTORY

Tento radiátor sa odvážne hrdí do výšky. Z každého uhla je naň príjemný súmerný pohľad, či už na jeho profilovanú prednú stenu zosilnenú 
dohora sa týčiacimi líniami alebo zaoblenými rohovými zakončeniami. Dizajn môže slúžiť k umocneniu efektu ďalších vertikálnych elementov 
v interiéri, čím sa opticky zvýši priestor. Model Faro sa využije tam, kde je potreba tepla, ale priestoru na stene je málo.

030

POuŽITIE

Hala Obývačka

Kúpeľňa lKuchyňa l l l l l

l l l l l l l l l l

Spálňa l l l l l



KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY
V

ytvoren
é pre každodenný luxus



035034

SANTORINI C
Čisto okrúhle tvary
KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

Hladké krivky Santorini C sa tiahnu po celom radiátore. Všetky 
rúrky sú okrúhle a ukončenie každej horizontálnej rúrky  
je taktiež okrúhle, čo vytvára vítajúci jemný pohľad. Dobre 
umiestnené rúrky zakrivené smerom von prijmú mnoho 
uterákov a zaistia harmonický vzhľad. Skutočne veľmi dobre 
zaoblený kus.

VÝŠKA
714, 1134, 1764 mm

ŠÍRKA
399, 498, 596,  
742, 887 mm 

FARBA
Snehobiela RAL 9016. 
Ďalšie RAL farby sú 
možné na požiadanie.

POuŽITIE

Hala Obývačka

Kúpeľňa l l l l lKuchyňa l

l l

Spálňa l



KEA
Praktický a pôvabný
KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR

VÝŠKA
1022, 1262, 1502,  
1742 mm 

ŠÍRKA 
600, 750, 900 mm 

FARBA
Snehobiela RAL 9016. 
Ďalšie RAL farby sú  
možné na požiadanie.

Priame linky kúpeľňového radiátora Kea sa krútia doľava a doprava, čím vytvárajú rytmické sekvencie, 
ktoré sú ako praktické, tak aj módne. Láka na zavesenie uterákov. Ku Kea je možné dodať príslušenstvo: 
koľajničky na uteráky a sklenené poličky, ktoré vnesú viac osobnosti vašej kúpeľni.

SANTORINI
Klasický vzhľad
KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

VÝŠKA
714, 1134, 1764 mm

ŠÍRKA
400, 500, 600, 750,  
900 mm 

FARBA
Snehobiela RAL 9016.  
Ďalšie RAL farby sú  
možné na požiadanie.

Okrúhle kolektory radiátora 
Santorini sú zoradené v 
priamkach, aby mu dodali 
súmerný klasický vzhľad.  
Vďaka tomu sa stáva ideálnym 
článkom každej kúpeľne bez 
ohľadu na jej štýl: Nevtieravo  
a v tichosti dopĺňa moderný 
interiér. Prakticky neviditeľné 
závesné konzoly sú bonusom.

037036

POuŽITIE

Hala

Kuchyňa l

l

Spálňa l

Kúpeľňa l l l l l

Obývačka l

POuŽITIE

Hala

Kuchyňa l

l

Spálňa l

Kúpeľňa l l l l l

Obývačka l



039038

RATEA 
Jednoduché línie. Praktičnosť. 
KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

Nápadná elegancia môže vzniknúť zmenou iba jednej veci. 
Radiátor Ratea – to je prevedenie jednoduché a klasické. U 
kúpeľňových radiátorov Ratea zostali oba vertikálne kolektory 
umiestnené na jednej strane. Vďaka tomu vznikol svieži efekt 
jednoduchých línií. Uteráky sa ľahšie z boku zasúvajú. Radiátory 
sú dostupné vo verzii vpravo i ľavostrannej. To všetko je možné 
vo veľmi malom priestore.

VÝŠKA
796, 1196, 1756 mm

ŠÍRKA
500, 600, 750 mm 

FARBA
Snehobiela RAL 9016. 
Ďalšie RAL farby sú  
možné na požiadanie.

POuŽITIE

Hala Obývačka

Kúpeľňa l l l l lKuchyňa l

l l

Spálňa l



041040

ANAFI
Dvojité potešenie
KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

VÝŠKA
1250, 1500, 1600,  
1800 mm 

ŠÍRKA 
572 a 636 mm 

FARBA
Snehobiela RAL 9016. 
Ďalšie RAL farby a chróm 
sú možné na požiadanie.

Model Anafi je tak skvelý sochársky kúsok, že by ste ho mohli chcieť do vašej obývačky ako aj 
kúpeľne. Odvážny dizajn sa vinie dohora, čím sa vytvorilo umelecké dielo. Tento sofistikovaný zdroj 
tepla je tiež dostupný v chrómovom a zlatom prevedení pre tých, ktorý si potrpia na najvyšší luxus.

SARDINIA 
Otvorené a vítajúce
KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY 

VÝŠKA
1239 a 1815 mm 

ŠÍRKA 
500 a 605 mm 

FARBA
Snehobiela RAL 9016. 
Ďalšie RAL farby sú 
možné na požiadanie

Model Sardinia má neobmedzený priestor pre všetko, čo potrebuje teplo. Nápadné do elipsy zatočené 
oblúky jeho kruhových rúrok robia z neho obľúbenú voľbu aj mimo kúpeľne. Je ľahké vidieť prečo: 
Sardinia si Vás získa svojim uvoľneným šarmom

POuŽITIE

Hala

Kuchyňa l

l

Spálňa l

Kúpeľňa l l l l l

Obývačka l

POuŽITIE

Hala

Kuchyňa l

l

Spálňa l

Kúpeľňa l l l l l

Obývačka l

 



043042

IMIA
Vyberte sa novým smerom
KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

Krivky modelu Imia sa od iných modelov odlišujú. Tvoria jednoduchú vlnu, ktorá sa tiahne odhora 
smerom nadol, čím sa tento zdroj tepla stáva atraktívnym kusom nábytku. Elegantné línie  
predurčujú modely typu Imia obzvlášť do hál, kde poslúži ako elegantný stojan na kabáty  
– a k tomu veľký výber doplnkov umožňuje držanie zimníkov ako aj uterákov.

VYŠKA
1600 a 1800 mm

ŠÍRKA
510, 822, 1030, 1238 mm 

FARBA
Snehobiela RAL 9016. 
Ďalšie RAL farby sú  
možné na požiadanie.

MAURITIUS
Dvojité potešenie
KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

Tento klasický kúpeľňový radiátor nie je len proporčne štedrý – je tiež aj obojstranný, čím sa dobre 
presadzuje. Mauritius môže byť tiež inštalovaný tam, kde nenachádzame voľné miesto na stene. Tým 
vznikne veľmi elegantný delič miestnosti.

VÝŠKA
1194, 1754, 2154 mm 

ŠÍRKA
500, 600, 750, 900 mm 

FARBA
Snehobiela RAL 9016.  
Ďalšie RAL farby a chróm  
sú možné na požiadanie.

POuŽITIE

Hala

Kuchyňa l l l

l l l l l

Spálňa l

Kúpeľňa l l l l l

Obývačka l

POuŽITIE

Hala

Kuchyňa l

l

Spálňa l

Kúpeľňa l l l l l

Obývačka l



045044

JAVA
ľahký a priestranný
KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

VYŠKA
700, 912, 1336, 1548,  
1760, 1972 mm

HĹBKA
400, 500, 600 mm 

FARBA
Snehobiela RAL 9016.  
Ďalšie RAL farby sú  
možné na požiadanie.

Jáva je neštandardná klasika. Tepelné elementy sú elipsovité a umiestnené pod uhlom, čo dodáva 
tomuto modelu ľahkosť. Radiátor Java flexibilne spĺňa nároky vnútorného dizajnu – je plne pružný 
pri inštalácii, kde môže byť zapojený vpravo alebo vľavo, podľa vašej potreby.

MUNA
Hladká tajomnosť
KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

Muna je kúpeľňový radiátor pre 
tých, ktorý radi spoja tepelné 
funkcie radiátora s jeho strohým 
vzhľadom. Ploché vykurovacie 
články vynikajúco zapadajú do 
malého priestoru – a zároveň 
celkový pohľad naň je nežný a 
ladí s interiérom.

VYŠKA
530, 680, 905, 1205,  
1650, 1730, 2030 mm 

ŠÍRKA
500, 600, 800, 1000,  
1200 mm 

FARBA
Snehobiela RAL 9016.  
Ďalšie RAL farby sú  
možné na požiadanie.

POuŽITIE

Hala

Kuchyňa l

l

Spálňa l

Kúpeľňa l l l l l

Obývačka l

POuŽITIE

Hala

Kuchyňa l

l

Spálňa l

Kúpeľňa l l l l l

Obývačka l



047046

PODLAHOVÉ KÚRENIE
Vaša podlaha už nikdy nebude tá istá



049048

PODLAHOVÉ KÚRENIE
Komfortná alternatíva 
PODLAHOVÉ KÚRENIE

komFortná alternatíva
Podlahové kúrenie je vynikajúca alternatíva vykurovania. Zo dňa-na deň získava na svojej 
popularite. Pozrime sa prečo: Skrytá inštalácia, voľné steny a ideálne rozložené teplo v celej 
miestnosti. Je dobré vedieť, že firma Purmo ponúka celú škálu podlahového kúrenia pre každý 
typ podlahy. Poraďte sa s vašim inštalatérom o tom, aké sú možnosti zmien vo vašom príbytku. 

neviditeľné, nepočuteľné kúrenie
Purmo produkty zdrojového tepla sú projektované tak, aby jednoznačne spĺňali estetické  
a zároveň aj funkčné požiadavky klienta. Stáva sa, že niekto chce zrealizovať svoj vlastný 
odvážny návrh a iný zas preferuje, aby vykurovacia zostava bola úplne neviditeľná. 

Pre nich je vynikajúcim riešením podlahové kúrenie. Všetky rúrky vedené popod podlahu 
rovnomerne ohrejú miestnosť. Inštalácia pracuje úplne nehlučne. Rodiny s malými deťmi 
ocenia to, že podlahové kúrenie odstráni z ich obývacieho priestoru potenciálne horúce 
miesta a nebezpečné body. Toto je dodatočný bonus, ktorý so sebou táto voľba prináša.

vhodné pre väčšinu typov povrchov
Purmo sa stará o klienta a na nič nezabúda. Ponúkame podlahový systém vykurovania, 
ktorý je možné použiť s každým typom podlahy: drevo, mramor, dlaždice, kameň, koberec, 
laminát,... Čo sa týka štýlu, nerobíme kompromisy. Tak prečo nie aj Vy? Váš inštalatér Vám 
vysvetlí, ako vami zvolený typ podlahy prenáša teplo – od toho by mala závisieť vaša voľba 
výberu podlahy.

všetko, čo k inštalácii potrebujete, nájdete v našej ponuke
Podlahové kúrenie si vyžaduje niekoľko vrstiev k zabezpečeniu teploty a bezpečného 
užívania. Firma Purmo Vám môže dodať všetky možné typy vrstiev, ktoré budete potrebovať 
k montáži. A ani nevyžadujú veľké navýšenie úrovne podlahy. 

poslúchnite rady odborníka
Ak plánujete zaviesť systém podlahového kúrenia, odporúčame Vám kontaktovať sa s našim 
poradcom. Poradí a pomôže Vám vo výbere.

jednoznačné výhody  
podlahového kúrenia purmo 

•  KOMFORT UžíVANIA – IDEáLNE 
ROZLOžENIE TEPLA V CELOM  
PRIESTORE

•  NEVIDITEľNé, TICHé VyKUROVANIE

•  šETRENIE ENERgIE – SySTéM  
PRACUJE PRI NíZKEJ TEPLOTE

•  HODí SA K VäČšINE TyPOV  
PODLAHOVéHO KúRENIA

•  NAJVyššIA gARANCIA KVALITy 
ZABEZPEČUJE STOPERCENTNú 
BEZPEČNOSť

•  žIADNE HORúCE MIESTA ALEBO 
NEBEZPEČNé HRANy – OCHRANA 
DIEťAťA 

•  10 ROČNá gARANCIA NA CELý SySTéM 

•  RýCHLA MONTáž



Produktová ponuka firmy Purmo je obsiahla. 
Riešenia v nej môžu byť použité do rôznych 
typov miestností. Niekedy sa rozhodujeme 
čisto z estetického hľadiska – kladieme 
dôraz na detail, alebo chceme umelecké 
dielo, alebo sa koncentrujeme iba na aspekt 
praktickosti nášho rozhodnutia. 

Pri určovaní kapacity vykurovacieho telesa 
treba brať do úvahy: Aká veľká je miestnosť? 
Často ju potrebujete rýchlo vykúriť? Treba 
brať ohľad na alergikov? Ďalším kľúčovým 
momentom je samotné okolie danej 
miestnosti. Kúpeľne a kuchyne majú 
napríklad vysoký stupeň vlhkosti a sú aj 
miestnosti, kde potrebujete každý deň 
sušiť textílie. Aby ste mohli byť dlho 
spokojný s Vašim výrobkom Purmo, vyberte 
si ten správny model. Za týmto účelom 
sme spracovali tento prehľadný, ponukový 
list, kde pri každej miestnosti je zobrazený 
odporúčaný radiátor. Samozrejme sa 
môžete na nás kedykoľvek obrátiť, radi 
Vám poradíme.

SPRÁVNE SA ROzHODNITE
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