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Pentru brandul Purmo, radiatorul este 
centrul universului atunci când 

vine vorba despre spaţiul interior. Din punctul nos-
tru de vedere, într-o locuinţă sau într-un birou, totul 
trebuie decorat în funcţie de uşă şi de fereastră, fi ind-
că radiatorul nu mai este un element bătut în cuie de 
care doar te împiedici atunci când trebuie să gândeşti 
mobilarea spaţiului, ci unul dintre elementele-cheie 
ale ambianţei. Radiatorul Purmo a devenit demult un 
element de decor, nu doar o sursă de încălzire. El a de-
păşit nivelul primar al caloriferului şi s-a ridicat la ran-
gul de mobilier. Modern, confortabil, fl exibil atât prin 
diversitatea formelor, cât şi prin posibilităţile de insta-
lare, estetic şi durabil, radiatorul Purmo este, fără dar 
şi poate, soluţia cea mai potrivită atunci când vorbim 
despre soluţii moderne de încălzire.  

Cum am reuşit aceste performanţe? Gândind VER-
TICAL! Gândind în funcţie de disponibilitatea spaţii-
lor şi de cerinţele concrete ale clienţilor noştri. Gân-
dind aplicat la situaţii concrete, dictate de viaţă, nu 
de interesele limitate ale capacităţilor clasice de pro-
ducţie. Noi gândim în funcţie de spaţiu: dacă acesta 
e vertical, la fel este şi oferta noastră!

Aşa că vă invităm să gândiţi vertical atunci când 
nu există destul spaţiu... orizontal. Numai pentru că 
spaţiul peretelui este unul limitat, restrictiv, nu în-
seamnă că acesta trebuie să rămână nevalorifi cat, 
gol şi plictisitor. Radiatoarele verticale Purmo vă dau 
posibilitatea să implementaţi cele mai efi ciente so-
luţii de confort termic în zone complet inedite din 
casele clienţilor dumneavoastră. Disponibile la di-
mensiuni de la 300 mm lăţime şi până la 2300 mm 
înălţime, radiatoarele verticale vă vor ajuta să valo-
rifi caţi toate spaţiile, fără a mai avea limitări vertica-
le. Aşa cum facem oricând este vorba despre produ-
sele Purmo, diversitatea este un atu şi în cazul celor 
verticale: avem modele care să se potrivească orică-
ror preferinţe. Radiatoarele verticale adaugă ambian-
ţă oricărui spaţiu interior. Fie că vorbim despre liniile 
clasice ale radiatorului panou sau de profi lul suplu al 
radiatorului Faro, ori de fi neţea lui Kos, le puteţi oferi 
oricând clienţilor dumneavoastră soluţia de încălzire 
care să vină în întâmpinarea stilului preferat de aceş-
tia. Fiecare model este disponibil într-o varietate de 
culori şi de fi nisaje metalice.

Un alt aspect important în alegerea unui radiator 
este bugetul disponibil. Avem soluţii şi pentru situa-
ţiile în care în buget nu este loc pentru alte posibili-
tăţi, pentru că radiatoarele verticale nu forţează bu-
getul. Purmo oferă o gamă completă de radiatoare 
panou verticale standard. Când trebuie să facem tre-
cerea de la orizontal la vertical, nu trebuie să vă faceţi 
griji în legătură cu costurile. Acest amănunt le trans-
formă într-o opţiune încă şi mai atrăgătoare pentru 
clienţii dumneavoastră şi vă oferă şi mai multe opor-
tunităţi în ceea ce priveşte instalarea. Putem spune 
că vorbim despre o selecţie de produse mai extinsă 

şi mai ... înaltă, fi indcă acum vedem lucrurile din per-
spectivă verticală. 

Radiatoarele verticale se potrivesc pretenţiilor ori-
cărui consumator, oricăror dorinţe, fi ind disponibile 
în culoarea albă standard RAL 9016, dar şi în alte cu-
lori RAL sau cu alte fi nisaje metalice, la cererea cli-
entului. Alegând dintre cele trei tipuri principale de 
modele de radiatoare pe care le comercializăm, pa-
nou vertical, Faro sau Kos, le puteţi oferi clienţilor o 
soluţie de încălzire rafi nată, uşor de folosit, cu stilul 
şi fi nisajele dorite. Acestea sunt disponibile într-o 
gamă largă de lăţimi şi înălţimi.

În privinţa calităţii, nu trebuie să aveţi nici cea mai 
mică îndoială. Şi în cazul radiatoarelor verticale, vă ofe-
rim încălzirea care durează. Ca în cazul tuturor radia-
toarelor Purmo, şi cele verticale oferă o garanţie de 
10 ani. Rezistente la coroziune şi la uzură, radiatoarele 
verticale sunt produse pentru a arăta superb şi pentru 
a fi  extrem de efi ciente şi de fi abile. Spuneţi-le aces-
te lucruri clienţilor dumneavoastră şi veţi vedea că vor 
aprecia faptul că le puteţi oferi o căldură care durează.

Alegând radiatoarele Purmo, eliminaţi complet 
riscul de a va bloca în soluţii neadecvate. Afl aţi care 
este cea mai simplă cale de a ajunge pe culmile cele 
mai înalte ale încălzirii, orientându-vă spre radiatoa-
rele verticale Purmo.

Pentru Purmo, a gândi vertical înseamnă a gân-
di creativ despre încălzire, în aşa fel încât să observi 
noi posibilităţi de a oferi soluţii de încălzire clienţilor. 
Gândiţi vertical şi nu veţi mai fi  limitaţi de spaţiul ori-
zontal al peretelui. Veţi avea posibilitatea de a găsi 
soluţiile potrivite chiar şi pentru spaţiile cele mai in-
edite, pentru a spori confortul şi pentru a îmbunătăţi 
stilul oricărui spaţiu interior, fără a expanda bugetul 
necesar implementării lor. Purmo gândeşte vertical 
atunci când elaborează cele mai efi ciente soluţii de 
încălzire, iar experienţa noastră vă stă oricând la dis-
poziţie. Aşadar, dacă doriţi să ridicaţi nivelul confor-
tului climatic al spaţiului interior, vorbiţi cu noi. Îm-
preună putem face ca acest lucru să devină posibil. 
Aveţi în Purmo un partener care vă va sprijini întot-
deauna să găsiţi soluţia de încălzire potrivită. Suntem 
aici pentru a va oferi asistenţă în alegerea radiatoru-
lui, sfaturi clare în ceea ce priveşte instalarea şi spri-
jin tehnic relevant. Şi, în calitatea noastră de partener 
european pentru soluţii de încălzire, ne vom preo-
cupa ca radiatoarele noastre să fi e disponibile la cât 
mai mulţi distribuitori în aşa fel încât să aveţi liberta-
te maximă de A GÂNDI VERTICAL.

Vizitaţi-ne la www.purmo.ro.

Avem radiatoare 
care încap unde nu e loc... deloc


