Låt oss skapa
en fantastisk
inomhusmiljö

Inomhus.
På PURMO är vi fast beslutna att erbjuda hållbara komfortlösningar för inomhusklimat, eftersom
vi vet att värme- och kylsystem är centrala för en bättre livsstil. Idag fungerar många installerade
system inte optimalt. Därför har vi utvecklat vårt sortiment av kompletta inomhusklimatlösningar
som erbjuder högsta möjliga komfort och energieffektivitet.
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Det är här vi växer,
lär oss och överträffar oss själva.

Det är den plats vi bor på
Detta är vårt bidrag till att öka välbefinnandet och minska trycket på vår planets resurser.
Vi levererar hållbar klimatkomfort inomhus genom att utveckla innovativa, inbyggda
inomhusklimatlösningar.
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En bekväm inomhusmiljö
är nyckeln till bättre
välbefinnande och
produktivitet

Ett bra inomhusklimat spelar en viktig roll för att leva ett hälsosamt och bekvämt liv. Vi tillbringar
trots allt större delen av våra liv inomhus. Studier visar att inomhusklimatkomfort har stor inverkan
på vårt välbefinnande, till exempel produktivitet och prestationer, oavsett om vi är hemma, på jobbet,
i skolan eller någon annanstans. Faktum är att ett förbättrad inomhusklimat kan öka produktiviteten
med upp till 11 %.
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90 %
Vi tillbringar

av våra liv inomhus

Men alla har sin egen uppfattning om vad som utgör ett perfekt inomhusklimat. Och det är skälet till
att alla våra lösningar är perfekt anpassade efter individuella behov och kan uppfylla kraven i alla
typer av byggnader.
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Ett behagligt
inomhusklimat ska inte
åstadkommas till priset
av utomhusmiljön
I takt med att urbaniseringen fortsätter i oöverträffad takt och människor
tillbringar mer tid inomhus än någonsin, använder vi betydligt mer energi för
att hantera och upprätthålla ett behagligt inomhusklimat.
PURMO erbjuder en omfattande portfölj med lösningar som gör att du kan
balansera behovet av bättre inomhuskomfort med lägre energiförbrukning
tack vare marknadsledande, innovativ miljövänlig teknik.
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40 %
Byggnader stör för för cirka

av energiförbrukningen inom EU.
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Hållbara komfortlösningar
för inomhusklimat

På PURMO tillhandahåller vi kompletta, branschledande lösningar för såväl vattenburna som
elektriska och luftbaserade värme- och kylsystem. Vi går längre än till enskilda produkter och
komponenter för att erbjuda en omfattande portfölj som kombinerar innovativ design, FoU-insikter,
omfattande teknisk kompetens och branschexpertis. Detta know-how är resultatet av årtionden av
erfarenhet som flyttar fram teknikgränserna och det är det som gör att vi kan erbjuda integrerade
systemlösningar. Ett bra exempel på detta är vårt breda utbud av lågtemperaturlösningar för
vattenburen värme och kyla som ger oöverträffad prestanda.
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Det krävs en bred förståelse av system för att leverera värme- och kyllösningar. Det krävs en
heltäckande leverantör för att hjälpa installatörer att skapa de bästa VVS-systemen. Framför allt
kräver de bästa klimatkomfortlösningarna samarbete och delad kunskap bland yrkesproffs.

11

Uppfyller alla dina behov

Med PURMO kan du vara säker på att du väljer en partner som täcker dina behov.
Vårt uppdrag är att skapa bättre och mer hållbara inneklimatlösningar i samarbete med ledande
konsulter och installatörer. Med marknadsledande lösningar inom emission, distribution, ventiler
och reglage, ventilation och generering tillhandahåller vi allt som behövs för att optimera
inomhusklimatet i byggnader av alla storlekar och syften.
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Emission
Välbefinnande och energibesparingar.
Vårt omfattande produktsortiment erbjuder högsta
möjliga komfortnivå för uppvärmning- och kylning av
byggnader. Oavsett tillämpning erbjuder vi rätt typ av
värmegivare för att passa alla projekt.

Distribution
Säker, effektiv, tillförlitlig och utvecklad.
Detta är egenskaperna hos våra distributionssystem.
Överföring av energi med bästa tillgängliga teknik, alltid
med tanke på byggnadens livslängd.

Ventiler och regulatorer
På den plats du bor kommer komforten i första hand.
Våra temperaturregleringssystem är utvecklade för att ge
användarna bästa möjliga komfort samtidigt som de
eliminerar slöseri och minskar energiförbrukningen.

Ventilation
Värmeåtervinning och god hälsa.
Dessa ord sammanfattar vårt styrda koncept för mekanisk
ventilation. Tack vare våra filtreringssystem och
värmeväxlare kommer din byggnad alltid att ha ren luft
samtidigt som energiförlusterna minimeras.

Generering
För oss innebär generering miljövänlighet.
Genom att dra nytta av förnybara energikällor är alla våra
produkter inriktade på maximal effektivitet och
energibesparingar, vilket garanterar att
energiförbrukningen minimeras under produktionen.
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Förbättra effektiviteten

Optimera
energieffektiviteten med
systemnoggrannhet
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Med hjälp av avancerade
styrtekniker för VVS-system
kan de köras närmare
specifikationsgränserna och
uppnå högsta lönsamhet vad
gäller energieffektivitet.

När cirka 40 % av EU:s energiförbrukning
är relaterad till byggnader och
inomhusklimatsystem är vi fast beslutna
att leverera energioptimerade lösningar
som inte äventyrar det moderna livets
krav på komfort.
Våra vattenburna lågtemperatursystem
erbjuder ett optimalt sätt att förbättra
energieffektiviteten genom hög
systemnoggrannhet och
funktionskontroll, vilket ger exakt
temperaturhantering. Denna noggrannhet
gör att temperaturen kan justeras snabbt
och konsekvent i hela rummet, vilket
leder till bättre komfort och lägre
energiförbrukning.
Noggrannhet är också viktigt när vi
utvecklar lösningar som våra
termostatstyrda radiatorventiler som
bibehåller korrekt temperaturreglering.
Dessa ventiler säkerställer att
radiatorerna fungerar effektivt genom
hydronisk balansering av hela systemet.

Lösning
Noggrannhet är nyckeln i våra
termostatsyrda radiatorventiler.
Dessa ventiler säkerställer att
radiatorerna fungerar optimalt, vilket
möjliggör exakt temperaturreglering
samtidigt som energieffektiviteten
förbättras genom hydronisk
balansering av hela systemet.
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Bättre integration

Låt oss integrera
lösningar i innovativa
system för bättre
prestanda

Optimering av den hydroniska
distributionen av ett befintligt
system kan i genomsnitt minska
energiförbrukningen med upp till

30 %

Genom att leverera kompletta lösningar snarare än bara komponenter kan vi erbjuda
inomhusklimatkomfort som tar hänsyn till flera aspekter av prestandaoptimering. Detta inkluderar
att hjälpa våra kunder med rådgivning och vägledning för att se till att våra lösningar exakt motsvarar
deras behov.
Samtidigt gör vårt lösningstänk det möjligt för oss att bättre leverera högre energieffektivitet.
Genom att till exempel kombinera lågtemperaturvärmegivare med golvvärme kan vi leverera en
optimal balans mellan snabba förändringar i rumstemperatur och energieffektivitet.
Vår konfigurationsprogramvara är mycket användbar vid produktval och systemdesign.
Produktinformation kan enkelt vidarebefordras till BIM-konstruktionssystem och därifrån stödja hela
processen från planering till installation.
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Lösning
Genom att kombinera olika
värmegivare i ett
lågtemperatursystem får du rätt
produkt för det utrymme där
systemet fungerar bäst. En sådan
kombination kan omfatta
radiatorer under fönster,
handdukstork och golvvärme
för badrum – alla anslutna och
individuellt styrda via ett
integrerat högeffektivt hydroniskt
lågtemperatursystem.
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Arbeta smartare

Låt oss samarbeta för att
göra arbetet smartare

De som jobbar med inomhusklimat ägnar mycket tid åt felsökning och andra
icke-produktiva uppgifter. Ett smartare arbetssätt gör att man sparar tid och sänker kostnaderna.
Idag definieras 90 % av byggkostnaderna i planeringsstadiet. Därför hjälper PURMO yrkesfolk med
lösningar som är enkla att installera och problemfria att använda. För planeringsprocesser lägger vi
kontinuerligt till våra erbjudanden inom konstruktionstjänster för BIM-processer, ritningar,
beräknings- och offertverktyg.
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90 %
idag definieras 90 % av
byggkostnaderna i
planeringsstadiet.

Lösning
Genom att ha ett så brett utbud
av lösningar kan PURMO erbjuda
rätt produkt eller system för alla
projekt utan att kompromissa
med specifikationerna.

Detta gör att vi kan hjälpa yrkesfolk att säkerställa att installationerna kan genomföras effektivt och i
god tid så att de kan fokusera på att förbättra kundservicen.
Vårt krångelfria förhållningssätt börjar hos grossisten, från att kontot skapas till att ordna leverans
av varor, hjälper vi dem att säkerställa att deras installationer fungerar optimalt, vilket förbättrar den
service de ger sina kunder och sparar tid.
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Minska klimatavtrycket

Låt oss fokusera på hela
produktlivscykeln och
minska klimatpåverkan
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Vi arbetar ständigt för att begränsa
miljöpåverkan av våra produkter och
material. Detta är särskilt viktigt eftersom
80 % av våra produkters miljöpåverkan
uppstår redan innan de lämnar fabriken.
Därför investerar vi i hållbar kvalitet och
innovation och tar hänsyn till våra
produkters hela livscykel.
Vårt fokus för att minska miljöpåverkan
går ut på att använda mindre råmaterial,
energi och vatten. Vi strävar också efter
att minska utsläppen från all produktionsoch leveranskedjeverksamhet.
Våra ambitioner att minska vår
miljöpåverkan är inte begränsade till våra
fabriker utan omfattar alla aspekter av vår
verksamhet. Vi strävar till exempel efter
en fullskalig digitaliseringsplan för att
minimera de resurser vi använder. Vi
köper också bara material och
komponenter från pålitliga leverantörer
som följer vår uppförandekod.

80 %
av miljöpåverkan från många
av våra produkter äger rum i
tillverkningsskedet.

Lösning
Våra stålradiatorer är mycket
hållbara och kan återvinnas till
100 % efter användning.
Dessutom använder vi
återvunnen och blyfri mässing i
våra mässingsprodukter.
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Privata hem

Optimera energin på
den plats som är
viktigast för oss
Komfort inomhus är avgörande i våra hem eftersom det påverkar
vår hälsa och vårt allmänna välbefinnande. Men det får inte ske
till priset av energieffektivitet. PURMO-produkterna erbjuder
hög funktionalitet och kontrollerbarhet, vilket resulterar
i kompromisslös komfortnivå och effektivitet. De är helt
enkelt ett kostnadseffektivt tillskott till alla hem.
Våra komfortlösningar för inomhusklimat utnyttjar fria
värmetillskott och reagerar snabbt på förändringar
i rumstemperaturen. De kan vanligen integreras
i befintliga system, vilket gör dem enkla att installera
och balansera och klara att användas.
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Kommersiella byggnader

Grön teknik för
inomhusklimat
ökar komforten
och effektiviteten
Precis som ett bra inneklimat har en positiv inverkan på hälsan i bostadshus
kan det i kommersiella byggnader ha en positiv effekt på produktiviteten. Att
upprätthålla ett balanserat inneklimat är viktigt för att medarbetarna ska
kunna hålla sig friskare och minska sjukdagarna, vilket i sin tur bidrar till högre
produktivitet. Välj PURMOs lösningar för att förbättra medarbetarnas hälsa
och produktivitet utan att riskera hållbarhetsmålen.
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Inomhusluftkvalitet och
temperaturkomfort är mycket
nära relaterade. Studier tyder
på att förbättringar av
luftkvaliteten visar sig öka
produktiviteten med

8–11%
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Hållbara komfortlösningar
för inomhusklimat
där de verkligen räknas

Bostäder
Sjukhus

Privat
boende

Världens växande befolkning beräknas nå nästan 10 miljarder under de kommande 30 åren.
Nära 70 % av alla människor kommer att bo i städer, vilket belyser vikten av hållbara lösningar
när det gäller inomhuskomforten. Oavsett om det gäller renoveringar, nya kommersiella fastigheter
eller privatbostäder är PURMO din idealiska partner för att säkerställa hållbara komfortlösningar
för inomhusklimatet.
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Kontor
Hotell

Skola
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Låt oss skapa
en fantastisk inomhusmiljö.
På PURMO brinner vi för att erbjuda bättre inomhusklimat och våra omfattande, ledande
värme- och kylningslösningar är anpassade till att uppfylla behoven i en föränderlig värld.
Vi bjuder in yrkesproffs till samarbete för att skapa hållbara och bekväma
inomhusklimatsystem. Det här kallar vi en fantastisk inomhusmiljö.
Även om vi alla har olika roller att spela när det gäller att utveckla, planera, distribuera och
installera komfortlösningar för inomhusklimat, delar vi samma mål: att göra saker bättre
när vi levererar hållbar komfort till de människor vi betjänar.
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