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La mulţi ani, pentru 2010! E prima urare cu care 
ne dorim să vă întâmpinăm la începutul unui 

an în care vă pregătim multe oportunităţi şi avantaje. 
Deşi atmosfera generală nu este poate cea mai op-
timistă, Purmo rămâne statornic principiilor sale de 
business, propunându-şi să rămână acelaşi parte-
ner de încredere, pe care se pot baza toţi distribui-
torii de soluţii de încălzire şi toţi instalatorii care cred 
în calitate şi în produsele inovatoare Purmo. Încă de 
anul trecut ne-am străduit să ne adaptăm din mers 
schimbărilor deloc fericite ale pieţei şi să gândim 
strategii de marketing şi soluţii de optimizare a rela-
ţiilor cu clienţii, astfel încât să reuşim nu doar să de-
păşim împreună criza, ci chiar să obţinem cu toţii ci-
fre bune de vânzări.

Pentru Purmo, anul acesta debutează cu „Alege-
rea Perfectă”, o campanie de marketing dedica-
tă distribuitorilor şi instalatorilor şi care are ca scop 
declarat obţinerea unor volume suplimentare de 
vânzări pentru produsele noastre, cu beneficii con-
crete pentru distribuitorii şi instalatorii care aleg să 

se implice în promoţie.  Prin această campanie do-
rim să reconfirmăm poziţia noastră de furnizor ideal 
care echilibrează calitatea perfectă cu preţul corect, 
consolidându-ne poziţia de lider de piaţă. Campania 
„Alegerea Perfectă” se concentrează pe o parte din-
tre produsele noastre de top, promovându-le cali-
tăţile. Intenţionăm ca prin promoţii de vânzări mai 
mult decât atractive, adresate distribuitorilor şi insta-
latorilor, să generăm un avantaj comercial consistent 
pentru toţi cei care se implică în vânzarea produselor 
noastre. Campania este construită pe un mesaj adre-
sat direct segmentelor de target şi beneficiază de su-
port important destinat punctelor de vânzare: poste-
re, display-uri de campanie, broşuri, semnalizări la 
raft, precum şi de reclamă în revistele de specialita-
te, cadouri personalizate şi posibilităţi de specializa-
re la cursuri de vară „Purmo, The Warm School”. Astfel, 
campania conţine şi o tombolă cu premii, la care pot 
participa toţi cei care doresc să intre în dialog direct 
cu noi, trimiţându-ne pe fax informaţiile solicitate în 
campanie. Toate detaliile despre „Alegerea Perfectă” 
le veţi găsi în revista „Tehnica Instalaţiilor”, precum şi 

Purmo - „Alegerea Perfectă“ în 2010!

pe site-ul nostru www.purmo.ro sau direct la repre-
zentanţii noştri de vânzări.

În acest articol, avem plăcerea să vă prezentăm vede-
tele acestei campanii.

Suntem siguri că „Alegerea Perfectă” va reprezen-
ta pentru cei mai mulţi dintre dumneavoastră o pro-
punere extrem de atractivă în acest an în care spiri-
tul constructiv stă destul de slab la capitolul (auto)
motivare. Vă invităm, aşadar, să daţi curs invitaţiei de 
a participa la campania noastră, mai ales că, dinco-
lo de startul bun pe care vi-l propunem pentru 2010, 
„Alegerea Perfectă” înseamnă pentru orice distribu-
itor şi pentru orice instalator care apelează la ea un 
câştig sigur! 

Vă dorim cel puţin 2010 succese în 2010!

Tünde SÁNDOR
Director General

Rettig SRL

Radiatoarele-panou universale Purmo Ventil Compact 
cu panouri de încălzire profilate și elemente de convec-
ţie sunt prevăzute cu protecţii laterale și protecţie supe-
rioară de tip grătar. Cele două racorduri inferioare și pa-
tru laterale cu filet interior G 1/2" permit racordarea de 
jos și din lateral. 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 nominală a tablei: panoul de încălzire -  »
1,25 mm; elementele de convecţie - 0,50 mm
Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm »
Racorduri: 2 x G 1/2" jos în partea dreaptă (la stân- »
ga pe bază de comandă), 4 x G 1/2" laterale
• Presiunea de lucru: 10 bari »
• Temperatura maximă: 110 °C »
• Presiunea de probă: 13 bari »

Radiatoare-panou Purmo Compact cu panouri 
de încălzire profilate și cu elemente de convecţie. 
Sunt prevăzute cu protecţii laterale și cu protec-
ţie superioară de tip grătar. Patru racorduri cu fi-
let interior G1/2" care permit racordare la dreap-
ta sau la stânga.

Material: tablă de oţel de calitate superioa- »
ră de ambutisare adâncă cu conţinut scăzut 
de carbon laminată la rece FeP0 1 conform 
EN 10130

Grosimea nominală a tablei: panoul de în- »
călzire - 1,25 mm; elementele de convecţie 
- 0,50 mm
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 »

Ventil Compact Purmo V*
Ai ce alege.

Compact Purmo C*
Un adevărat clasic. De clasă.
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Radiatoarele-panou Purmo Plan Compact se remar-
că prin panoul frontal absolut neted. El este astfel li-
pit de panoul de bază profilat, încât privind din faţă 
nu se văd deloc margini care ies în afară. Sunt prevă-
zute cu protecţii laterale și cu protecţie superioară de 
tip grătar. 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 nominală a tablei: panoul de încălzire  »
- 1,25 mm; elementele de convecţie - 0,50 mm; 
frontală de încălzire - 2,0 mm
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 »

Radiatoarele-panou Vertical reprezintă varianta pe 
verticală a radiatoarelor-panou care pot fi monta-
te pe pereţi înguști și înalţi. Aceste radiatoare pose-
dă elemente de convecţie (cu excepţia tipurilor 10 
și 20C) și sunt prevăzute cu protecţii laterale. Nu au 
protecţia superioară de tip grătar. Patru racorduri in-
ferioare și două superioare cu filet G 1/2", permit ra-
cordarea inferioară (și la mijloc) și superioară, dacă 
e necesar. Radiatorul nu este prevăzut cu ventil ter-
mostatic presetat.

Material: tablă de oţel de calitate  superioară de  »
ambutisare adâncă cu conţinut scăzut de carbon, 
laminată la rece FeP0 1 conform EN 10130
Grosimea nominală a tablei: panoul de încălzire -  »
1,25 mm; elementele de convecţie - 0,50 mm
Distanţa între canalele verticale cu apă: 50 mm »
Racorduri: 4 x G 1/2" jos, 2 x G 1/2" sus »
Presiunea de lucru: 6 bari »
Temperatura maximă: 99 °C »
Presiunea de probă: 8 bari »

Linia simplă Santorini conferă radiatorului un aspect 
clasic, mereu la modă. Este un element ideal în dota-
rea oricărei camere de baie.

Material: profil de oţel de calitate superioară »
Agentul termic: apa caldă »
Racorduri: 4 racorduri cu filet interior G 1/2" »
Presiunea de lucru: 10 bari »
Temperatura maximă: 110 °C »

Vopsire: grunduire prin metoda anaforezei, finală- »
prin pulverizare electrostatică
Dotare standard: console de montaj cu distanţă  »
reglabilă de la perete, ventil de aerisire 1/2", dop 
închidere
Dotare suplimentară: cuier rotund, cromat pentru  »
prosop, cuier tip C cromat, încălzitor electric

Colectoarele orizontale rotunde, ușor arcuite ale  »
modelului Santorini C conferă radiatorului un ca-
racter elegant.
Material: profil de oţel de calitate superioară »
Agentul termic: apa caldă »
Racorduri: 4 racorduri cu filet interior G 1/2" »
Presiunea de lucru: 10 bari »
Temperatura maximă: 110 °C »
Vopsire: grunduire prin metoda anaforezei, finală  »
prin pulverizare electrostatică

Dotare standard: console de montaj cu distanţă  »
reglabilă de la perete, ventil de aerisire 1/2", dop 
închidere
Dotare suplimentară: cuier rotund, cromat pentru  »
prosop, cuier tip C cromat, încălzitor electric

Radiatoarele-panou universale Purmo Plan Ventil 
Compact se remarcă prin panoul frontal absolut ne-
ted. El este astfel lipit de panoul de bază profilat, în-
cât 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 latera-
lă. 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 nominală a tablei: panoul de încălzire  »
- 1,25 mm; elementele de convecţie - 0,50 mm; 
frontală de încălzire - 2,0 mm
Distanţa între canalele verticale cu apă: 33,3 mm »
Racorduri: 2 x G 1/2" jos în partea dreaptă (la stân- »
ga pe bază de comandă), 4 x G 1/2" laterale
Presiunea de lucru: 10 bari »
Temperatura maximă: 110°C »
Presiunea de probă: 13 bari »

Plan Compact
Faţă plană.

Vertical
Când spaţiul este pretenţios.

Santorini
Un aspect clasic.

Santorini C
Un aspect tradiţional cu note şic.

Plan Ventil Compact
Faţă plană. Racorduri ascunse.


