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Nowości w ofercie
ogrzewania podłogowego
PURMO

mania niż w konwencjonalnych klipsach.
Skuteczność mocowana jest szczególnie widoczna w miejscach, gdzie rury są prowadzone po łuku. Do prawidłowego mocowania wymagana jest izolacja pokryta folią
z siatką kotwiącą – rolljet. 3D-klipsy złączone
są plastikową zawleczką, co ułatwia ich uzupełnianie i wsuwanie na prowadnicę takera. Następnie jednym pociągnięciem zostają

Cena:
3D-klipsy do takera 3D do rur 14-17 mm –
0,20 zł netto/sztuka
3D-klipsy do takera 3D do rury 20 mm –
0,25 zł netto/sztuka

Marka Purmo wprowadziła na rynek
nowe produkty dla profesjonalistów.
W ofercie dla instalatorów
pojawiły się: nowy 3D-taker wraz
z przeznaczonymi do niego klipsami
oraz składany rozwijacz do rur.
W procesie projektowania nowego 3D-takera i nowych 3D-klipsów specjaliści Purmo
opierali się na 35-letnim doświadczeniu marki w ogrzewaniu podłogowym pomieszczeń
oraz systemie mocowania rur. Dzięki temu
nowy 3D-taker oferuje jeszcze bardziej komfortową obsługę. Mocowanie rur grzewczych
jest nie tylko szybsze, ale także bardziej niezawodne. Ponadto, klipsy można szybko i łatwo wsunąć na prowadnicę. Dwa typy klipsów do rur grzewczych 14-17 mm oraz 20 mm
mogą być stosowane w tym samym takerze,
bez dodatkowej kalibracji urządzenia.

Oferta promocyjna
na nowe narzędzia
Dwa nowe narzędzia są dostępne w promocji na narzędzia Purmo w cenie 10 zł: „Promocja 270 dni”. Więcej informacji w biurze
handlowym Purmo pod telefonem 22 544 10
23 oraz na www.purmo.pl
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Nowy składany rozwijacz do rur Purmo

Nowy 3D-Taker Purmo
• jeden taker do klipsów dla rur średnic 14-17
mm oraz 20 mm
• ergonomiczna konstrukcja przyspiesza pracę i zmniejsza wysiłek
• klapka z dostępem do magazynku dla łatwego czyszczenia w razie zablokowania
Cena: 548,80 zł netto
Nowe 3D-klipsy Purmo mają haczyki skierowane w trzech różnych kierunkach, dzięki czemu osiągnięto znacznie wyższą siłę trzy-

uwolnione i pojedynczo wpadają do magazynku. Nowy 3D-taker Purmo jest niezawodny
i może wbić nawet do 2,5 tys. klipsów bez zablokowania.

Nowy rozwijacz Purmo został zaprojektowany tak, aby w prosty i bezpieczny sposób rozwijać rury do ogrzewania podłogowego
w średnicach od 14 do 25 mm. Konstrukcja rozwijacza umożliwia szybkie dopasowanie urządzenia do kręgów o różnych
długościach 240, 300, 500 i 600 m. Dzięki kompaktowym wymiarom urządzenia
(870x940x270 mm), niewielkiej wadze (zaledwie 16,5 kg) oraz kołom, przemieszczanie się
z nim nie sprawia problemów i oszczędza
czas instalacji. Rozwijacz składa się w kilku
szybkich ruchach. Złożony jest bardzo wygodny w transporcie.

3D-Klipsy Purmo

Składany rozwijacz dla rur w średnicach
14-25 mm

• łatwy w obsłudze system uzupełniania klipsów dzięki plastikowej zawleczce
• jeszcze mocniejsze trzymanie rury dzięki
trójpłaszczyznowym grotom
• dwa rozmiary klipsów: 14-17 mm i 20 mm >
minimalna grubość styropianu tylko 20 mm

• uniwersalny z możliwością szybkiego dopasowania do kręgów o długościach 240-600 m
• rozkładany, mobilny dzięki zastosowaniu kół
• łatwy w przemieszczaniu dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze.
Cena: 1990 zł netto

