
Charakterystyka oogólna
Ogrzewanie pod³ogowe Purmo

umo¿liwia pe³n¹ swobodê aran-

¿acji wnêtrz, daje nieograniczo-

ne mo¿liwoœci architektoniczne

oraz du¿¹ dowolnoœæ podzia³u

pomieszczeñ. Najwiêksze zalety

tego rozwi¹zania to oszczêd-

noœæ energii i komfort przebywa-

nia w równomiernie ogrzanym

wnêtrzu.

Rozk³ad temperatury jest naj-

bardziej zbli¿ony do fizjologicz-

nych potrzeb cz³owieka.

Rozwi¹zanie oferowane przez

Purmo umo¿liwia obni¿enie

temperatury powietrza w ogrze-

wanym wnêtrzu o 1-2 stopnie

Celsjusza, co daje oszczêdnoœæ

o oko³o 6-12% w porównaniu do

systemów tradycyjnych. 

Czynnikiem grzewczym jest cie-

p³a woda p³yn¹ca w rurach u³o-

¿onych na warstwie izolacji i mocowanych specjalnymi

klipsami. Rury zalane s¹ warstw¹ jastrychu, czyli wylewki

cementowej lub anhydrytowej. Na to uk³ada siê w³aœciw¹

pod³ogê. Jako materia³ wykoñczeniowy mo¿emy zastoso-

waæ wiêkszoœæ dostêpnych na rynku materia³ów, lecz najle-

piej sprawdzaj¹ siê p³ytki ceramiczne, gresy oraz kamieñ

naturalny.

Ogrzewanie pod³ogowe Purmo nadaje siê równie¿ do

ogrzewania powierzchni na otwartych przestrzeniach np.

podjazdów gara¿owych.

Opis ttechniczny
Pod³oga grzejna sk³ada siê z nastêpuj¹cych warstw: 

izolacja cieplna i akustyczna rolljet. Jest to izolacja wyko-

nana ze styropianu pokrytego foli¹ PE z wtopion¹ siatk¹

u³atwiaj¹c¹ mocowanie rur; 

rury grzejne z polietylenu usieciowanego (PE -Xa) o œrednicy

16x2 mm, 17x2 mm, 20x2 mm, lub wielowarstwowe z wk³ad-

k¹ aluminiow¹ HKS o œrednicy 16x2 mm, lub 20x2 mm 

jastrych czyli wylewka cementowa lub anhydrytowa; 

zaprawa lub klej pod w³aœciw¹ pod³ogê; 

warstwa wykoñczeniowa pod³ogi.

Gwarancja 10 lat na kompletny system sk³adaj¹cy siê z ory-

ginalnych komponentów oferowanych przez Purmo.
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RETTIG HHEATINGile tto kkosztuje –– ppropozycja ffirmy
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Ogrzewanie pod³ogowe Purmo

1. Wiatro³ap o pow. 4,4 m2

4,4 m2 x 106,45 z³ brutto* = 468,38 z³ brutto
2. Hol o pow. 6,4 m2

6,4 m2 x 106,45 z³ brutto* = 681,28 z³ brutto 
3. Kuchnia o pow. 8,3 m2

8,3 m2 x 106,45 z³ brutto* = 883,53 z³ brutto
4. Toaleta o pow. 2,0 m2

2,0 m2 x 106,45 z³ brutto* = 212,90 z³ brutto
5. £azienka ( poddasze) o pow. 9,5 m2

9,5 m2 x 106,45 z³ brutto* = 1011,26 z³ brutto

Koszt materia³ów ogrzewania pod³ogowego wynosi

Razem ok. 3257,35 z³ brutto

Cena obejmuje: rury, izolacje, rozdzielacz, z³¹czki, szafkê, klipsy,
peszle oraz elementy dylatacyjne.
* cena katalogowa +22%

Kosztorys materia³ów wodnego ogrzewania
pod³ogowego – 5 pomieszczeñ 
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