
Grzejniki i ogrzewanie 
podłogowe PURMO

PREZENTACJA

GDZIE SIĘ 
STOSUJE?
Grzejniki wodne stosuje 
się do ogrzewania po-
mieszczeń mieszkalnych, 
biurowych i usługowych; 
ponadto grzejniki PURMO 
PLAN stosowane są często 
w obiektach o podwyż-
szonym standardzie, ze 
względu na estetyczną, 
gładką powierzchnię płyty 
grzejnej. Grzejników pły-
towych nie wolno stosować 
w pomieszczeniach o pod-
wyższonej wilgotności; 
przeznaczone są do pracy 
w pompowych instalacjach 
centralnego ogrzewania 
jednorurowych i dwuru-
rowych
Ogrzewanie podłogowe 
stosuje się jako podstawową  
lub dodatkową instalację 
grzewczą w budynkach jed-
norodzinnych, budynkach 
biurowych, budynkach 
użyteczności publicznej, 
obiektach sakralnych, 
zabytkowych, sportowych, 
ogrzewanie stref zewnętrz-
nych

JAKIE MA 
ZALETY?
GRZEJNIKI WODNE

  Jakość – podwójne 
malowanie grzejników 
metodą kataforezy 
(podkładowe) i napyla-
nia elektrostatycznego 
(końcowe), gwarantuje 
uzyskanie powłoki la-
kierniczej o najwyższej 
trwałości i jakości. 

  Estetyka – grzejniki 
płytowe Purmo są este-
tyczne i idealnie kom-
ponują się z wystrojem 

86



3

Grzejnik łazienkowy SardiniaGrzejnik łazienkowy Sardinia

Grzejnik dekoracyjny FAROGrzejnik dekoracyjny FARO

wnętrza w którym są zainstalowane. Grzejniki standardowo malowane 
są w kolorze białym RAL 9016. Na życzenie klienta mogą być dostar-
czone także w jednym z 48 innych kolorów z palety RAL.

  Uniwersalność – można je stosować zarówno w jednorurowych jak 
i dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania. W zależności od 
typu grzejnika można je podłączyć do instalacji w wielu wariantach. 

  Gwarancja –  10 lat gwarancji 

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE PURMO
Funkcjonalne grzejniki, o lekkiej i elastycznej konstrukcji zaprojekto-
wane przez zachodnioeuropejskich stylistów. Wykonane są z najwyższej 
jakości stali i mają podwójne zabezpieczenie powierzchni ( anaforeza).
Elegancja i wyszukane wzornictwo sprawiają, że grzejniki te mogą być 
ozdobą każdej łazienki. Są łatwe do utrzymania w czystości i przystoso-
wane do zamontowania grzałki elektrycznej. Mają 10-letnią gwarancję

GRZEJNIKI PŁYTOWE PURMO 
Doskonale komponują się z każdym wnętrzem. Produkowane są z wyso-
kiej jakości stali i mają podwójne zabezpieczenie powierzchni (kataforeza 
II generacji). Dostępne w szerokiej gamie kolorów i 840 rozmiarach.
Znakomicie sprawdzają się również w pomieszczeniach o podwyższonych
wymaganiach higienicznych. Mają 10- letnią gwarancję.

GRZEJNIKI DEKORACYJNE: 
Rettig Heating oferuje swoim klientom grzejniki dekoracyjne, typu: 
Narbonne  V, Narbonne V VT a także Kos w wersjach pionowych i pozio-
mych oraz Faro w podobnym wykonaniu. Produkty te wyróżnia nowocze-
sne wzornictwo oraz perfekcyjne wykończenie powłoki lakierniczej.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
  Idealny rozkład temperatury w pomieszczeniu – ogrzewanie podło-

gowe daje optymalny komfort cieplny, zapewnia ciepło w tej strefie wy-
sokości pomieszczenia, gdzie przebywają ludzie, jest więc szczególnie 
godne polecenia w pokojach na parterze otwartych na klatkę schodową 
lub antresolę a wręcz niezastąpione w pomieszczeniach wysokich 
np. kościołach, halach sportowych i przemysłowych. Równie istotną 
zaletą tej metody ogrzewania jest równomierne oddawanie ciepła, całą 
powierzchnią podłogi. Równocześnie z powodu niskiej temperatury 
powierzchni grzewczej wynoszącej zaledwie 22-26°C wyraźnie ogra-
niczona jest cyrkulacja powietrza, co w widoczny sposób wpływa na 
zmniejszenie ilości unoszonego kurzu. Ta cecha ogrzewania pod-
łogowego jest szczególnie cenna w pomieszczeniach o podwyższonych 
wymaganiach higienicznych. Instalacja ta daje również możliwość pod-
grzewania wybranych stref na zewnątrz budynków, by chronić je przed 
zalegającym śniegiem i oblodzeniem. 

  Estetyka – instalacja ogrzewania podłogowego jest w całości schowana 
pod podłogą a brak jakichkolwiek widocznych elementów grzejnych 
daje nieograniczone możliwości kształtowania wnętrz.

  Oszczędność energii – „ciepła podłoga” podnosi na tyle komfort, że 
można obniżyć temperaturę powietrza w ogrzewanym pomieszcze-
niu nawet o 2ºC, a to z kolei przynosi znaczne oszczędności energii 
( około 12%). 
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