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jak w przypadku modelu Ramo Compact.

Ramo Ventil Compact przeznaczony jest do 
podłączenia do instalacji grzewczej z dołu  
(2 otwory przyłączeniowe o średnicy ½”), jed-
nak jest także możliwość podłączenia z boku 
(4 otwory boczne o tej samej średnicy ½”), 
wtedy nie montuje się wkładki zaworowej. 
Grzejnik może być zamontowany do ściany 
lub do podłogi jako wolnostojący, do tego 
celu służą zawieszenia ścienne i stojaki pod-
łogowe, które należy zamówić osobno  
w zależności od wybranej opcji mocowania.

Ramo Ventil Compact jest również dostępny 
w wersji specjalnej o wysokości 200 mm. Tak 
niewielka wysokość grzejników to rozwiąza-
nie dla osób, które szukają estetycznego  
i skutecznego pomysłu na ogrzewanie  
w pomieszczeniach z dużymi oknami, przesz- 
kleniami lub o nietypowych wymiarach. 

Bardzo ciekawą wersją tego grzejnika jest 
Ramo Ventil Compact D. Model ma obie pły-
ty – czołową i tylną – wykończone w ten sam 
sposób (gładka powierzchnia z przetłocze-
niami). Wersja przeznaczona jest dla klientów, 
którzy będą montowali grzejniki przy prze-
szklonych ścianach i potrzebują estetyczne-
go wyglądu zarówno w pomieszczeniu, jak  
i od zewnętrznej strony budynku. Aby w peł-
ni wykorzystać walory gładkiej płyty tylnej, 

grzejniki te przeznaczone są do montażu 
jedynie na stojakach podłogowych.

Niskie modele Ramo Ventil Compact i Ramo 
Ventil Compact D o wysokości 200 mm są dos-
tępne w długościach od 60 centymetrów aż 
do 3 metrów oraz czterech typach: 21s, 22, 33, 
44. Ramo Ventil Compact (200 mm) osiąga 
moce 341-4143 W, cena grzejnika wynosi: 669-
3951 zł netto; Ramo Ventil Compact D (200 mm) 
– moc: 332-4023 W, cena: 888-4693 zł netto.
Wyjątkowy jest typ 44 – produkowany tylko  
w wysokości 200 mm.

Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych 
należy podkreślić także fakt, że wszystkie 
grzejniki Ramo doskonale sprawdzają się  
w każdego rodzaju nowoczesnych instalac- 
jach grzewczych w tym także w instalacjach 
niskotemperaturowych i efektywnie współ-
pracują z takimi źródłami ciepła, jak kotły 
kondensacyjne czy pompy ciepła.
Na wszystkie grzejniki Purmo udzielana jest 
10-letnia gwarancja producenta.  

Purmo Ramo  
– elegancki grzejnik płytowy

  Grzejnik Ramo charakteryzuje się niezwy-
kle elegancką i szlachetną linią. Gładka płyta 
czołowa, zastosowana w tym modelu, została 
urozmaicona subtelnymi, poziomymi przetło-
czeniami na całej długości. Nadają one grzej-
nikowi oryginalny wygląd, który jednak nie 
zdominuje charakteru wnętrza. Ciekawa sty-
listyka sprawia, że grzejnik można z powodze-
niem umieścić również na bardziej ekspono-
wanej ścianie. Dyskretny design i możliwość 
wyboru dowolnego koloru z ponad 200 odcie-
ni palety RAL, a także 12 kolorów specjalnych 
(w tym metalicznych) czyni z modelu Purmo 
Ramo doskonałe uzupełnienie zarówno nowo-
czesnych, jak i bardziej klasycznych wnętrz. 

Pełna oferta rozmiarów i mocy grzejników  
z rodziny Ramo umożliwia dobór odpowied-
nich grzejników do każdego wnętrza. Wszyst-
kie otwory przyłączeniowe w grzejnikach 
Ramo mają średnicę ½”. Purmo Ramo Com-
pact ma 4 boczne otwory przyłączeniowe. 
Model Ramo Ventil Compact przeznaczony 
jest do podłączenia do instalacji grzewczej 
od dołu z prawej (standard) lub lewej strony  
poprzez 2 otwory przyłączeniowe. Model 
Ramo Ventil Compact M jest wersją grzejni-
ka z podłączeniem dolnym, ale wykonanym 
centralnie w środku grzejnika. Po wykręceniu 
wkładki zaworowej możliwe jest także pod-
łączenie obu modeli także z boku, podobnie 

Grzejnik Ramo  
to idealny grzejnik 
płytowy dla 
wymagających. 
Eleganckie 
przetłoczenia na płycie 
czołowej nadają mu 
szlachetny, ozdobny 
charakter. Wymiary  
i wydajność grzewcza 
są prawie identyczne 
jak w typowych 
grzejnikach  
płytowych.
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Model Ramo 
Compact

Ramo Ventil 
Compact

Ramo Ventil 
Compact M

Ramo Ventil 
Compact D

Podłą-
czenia 4 x GW 1/2 6 x GW 1/2

Wyso-
kość 
[mm]

300-900 200-900 300-900 200

Długość 
[mm] 400-3000 600-3000

Typy

RC11 
(62mm); 
RC21s 
(72mm); 
RC22 
(104mm); 
RC33 
(154mm)

RCV11 
(62mm); 
RCV21s 
(72mm); 
RCV22 
(104mm); 
RCV33 
(154mm); 
RCV44 
(204mm)

RCVM11 
(62mm); 
RCVM21s 
(72mm); 
RCVM22 
(104mm); 
RCVM33 
(154mm)

RRCV21s 
(74mm); 
RRCV22 
(106mm); 
RRCV33 
(156mm); 
RRCV44 
(206mm)

Moc [W] 212-6927 332-4023
Cena 
netto 
[zł]

384-3907 576-4298 660-4660 888-4693
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