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Marca Purmo îşi ex-
tinde oferta 

de radiatoare Ramo Ventil Com-
pact cu noi dimensiuni. Până 
acum, acest model era disponi-
bil doar la înălţimea de 200 mi-
limetri, însă, mai nou, oferta in-
clude şi celelalte dimensiuni de 
înălţimi standard: 300, 500, 600 
şi 900 milimetri. Extinderea ofer-
tei permite dotarea oricăror inte-
rioare cu acest model elegant de 
radiator Purmo.

Radiatorul Ramo este caracteri-
zat de o linie deosebit de elegantă 
şi distinsă. Panoul neted folosit la 
acest model este finisat cu inser-
ţii orizontale, subtile, pe întreaga 
lungime a acestuia. Acestea con-
feră radiatorului un aspect origi-
nal, care însă nu încarcă estetica 
interiorului. Datorită stilului intere-
sant, radiatorul poate fi amplasat 
cu succes şi pe un perete foarte 
expus. Designul discret şi posibili-
tatea alegerii din peste 200 de nu-
anţe de culori din paleta RAL fac 
din modelul Purmo Ramo o com-
pletare specială atât a interioarelor 
moderne, cât şi a celor clasice.

RAMO Ventil Compact
Oferta complexă de dimensiuni şi 
trepte diverse de randament termic 
ale modelului Ramo Ventil Com-
pact permite amenajarea comple-
tă cu soluții de încălzire eficiente a 
tuturor încăperilor dintr-un imobil. 
Radiatoarele sunt destinate racor-
dării inferioare la instalaţia de încăl-
zire (două racorduri inferioare cu di-

Nou, de la PURMO!
RAMO, la noi dimensiuni
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ametrul de ½’’), dar este posibilă şi racordarea laterală 
(patru racorduri laterale cu filet interior G ½’’). Modelul 
Ramo poate fi montat pe perete sau pe pardoseală, pe 
stative. Purmo livrează şi console de suspendare şi stati-
ve pentru pardoseală, adaptate în mod corespunzător. 

Acest model de radiator este disponibil în următoa-
rele variante:

Înălţime: 200, 300, 500, 600, 900 mm »
Lungime: 400-3000 mm »
Tip: RCV11, RCV21s, RCV22, RCV33 »
Culoare: Albă RAL 9016, alte culori din paletă la  »
comandă

Ramo Ventil Compact D
Modelul special de radiatoare panou, Ramo Ven-
til Compact D se remarcă prin faptul că atât pano-
ul frontal, cât şi cel din spate sunt netede şi finisate 
cu inserții elegante. Sunt prevăzute cu elemente de 
convecție, cu protecții laterale şi cu protecție superi-
oară de tip grătar, iar cele două racorduri inferioare şi 
patru laterale cu filet interior G ½” permit racordarea 
inferioară sau laterală. 

Acest model de radiator este disponibil în următoa-
rele variante:

Înălţime: 200 mm »

Lungime: 600-3000 mm »
Tip: RRCV21s, RRCV22, RRCV33, RRCV44 »
Culoare: Albă RAL 9016, alte culori din paletă la  »
comandă

Acest tip de radiator este foarte elegant, prezența lui 
în orice încăpere modernă adăugând o notă discre-
tă şi interesantă.
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