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Nowość Purmo  

Grzejniki  
konwektorowe  
Aura w wersji  
basenowej

  Nowością w ofercie marki Purmo są grzej-
niki konwektorowe Aura w wersji przeznaczo-
nej do montażu w pomieszczeniach o pod-
wyższonej wilgotności. 
Grzejniki basenowe Aura wytwarzane są ze 

specjalnego rodzaju stali nierdzewnej od-
pornej na czynniki korozyjne występujące na 
basenach ze słodką wodą. W wersji baseno-
wej oferowane są wszystkie typy grzejników 
Aura: Basic, Comfort oraz Slim, a także wy-

godny grzejnik – ławeczka Aura Bench. 
Pomieszczenia basenowe to zazwyczaj duże, 
otwarte przestrzenie. Często mają wysoki su-
fit i wiele przeszkleń. Takie wnętrza trudno 
jest szybko i efektywnie ogrzać. Szczególnie 
dobrze sprawdza się tam sposób funkcjo-
nowania grzejników konwektorowych. Dzię-
ki cyrkulacji powietrza grzejniki konwektoro-
we potrafią szybko nagrzać wnętrze. System 
sterowania pozwala na takie zaprogramo-
wanie pracy grzejników, aby oszczędzać 
energię w porach, gdy z basenu się nie ko-
rzysta. Model Aura Bench w wersji baseno-
wej, oprócz funkcji grzania, służy jednocze-
śnie jako wygodny mebel do siedzenia lub 
przebrania się przed kąpielą.  

Purmo Aura to linia grzejników 
konwektorowych, które sprawiają,  
że nawet obszernym pomieszczeniom, 
z dużymi przeszkleniami łatwo zapewnić komfort cieplny. Moc i wydajność, przy niewielkich rozmiarach, to cechy 
charakterystyczne modeli Aura Comfort, Aura Basic oraz naściennych grzejników Aura Slim. Teraz grzejniki Purmo 
Aura są dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej – przystosowanej do ogrzewania pomieszczeń basenowych.

Aura Basic Aura Comfort Aura Slim Basic  
oraz Comfort 

Szerokość 146, 186, 236 mm 96, 146, 186, 236 mm 80, 130, 180, 230 mm
Długość od 600 do 2900 mm od 600 do 2900 mm od 400 do 2000 mm

Wysokość 90, 140, 240, 280 mm 90, 140, 240, 280 mm 140, 240, 280, 350, 500, 
650 mm

Przyłącza wodne 2 x G ½” – gwint wewnętrzny
Ciśnienie rob. 10 bar
Temperatura maks. 110oC
Ciśnienie próbne 13 bar
Cena netto od 1156 zł od 1090 zł od 998 zł

Grzejnik Purmo Aura Bench w wersji basenowej jest odporny na działanie wilgoci

Grzejniki konwektorowe z linii Purmo Aura w wersji basenowej

5 września 2014 r. odbył się finał Konkursu 
Hansgrohe dla studentów i młodych projek-
tantów. Każdy z uczestników osobiście pre-
zentował swój projekt łazienki i jego makietę. 
Jury pod przewodnictwem Marii Tyniec przy-
znało nagrodę główną w wysokości 10 000 zł 
i trzy równorzędne wyróżnienia po 3 000 zł 
każde.
I miejsce zdobyła Agnieszka Konopka za 
projekt łazienki z wanną dla singla. Jury do-
ceniło nowatorski pomysł modułów ukrywa-
jących instalacje, który pozwala na łatwy 
i szybki montaż ceramiki sanitarnej, baterii, 
oświetlenia, ogrzewania. Moduły zawierają 
dodatkowo płytkie szafki na kosmetyki i środ-
ki czystości. Elementy łączą się we wstęgę, 
która oplata wnętrze, stając się mocnym  
i wyrazistym motywem wystroju. Nie narzu-
ca przy tym stylu łazienki, ponieważ ściany 
mogą być wykończone w dowolny sposób. 
Przyznano także 2 wyróżnienia dla Zuzanny 
Kurzawy za projekt łazienki hotelowej i dla 
Agnieszki Sadlak i Michała Grzegorzaka za 
łazienkę z natryskiem dla singla.

Konkurs Hansgrohe  
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