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Purmo, do których należą m.in. półki na ko-
smetyki i łazienkowe drobiazgi oraz uchwy-
ty na ręczniki. 

Ratea
W grzejniku łazienkowym Ratea pionowe kolekto-
ry są umieszczone bardzo blisko siebie po jednej 
stronie grzejnika, tworząc jego pionową oś. W za-
leżności od potrzeb kolektory pionowe mogą być 
umieszczone po prawej lub lewej stronie grzejnika. 
Dzięki oszczędnej stylistyce grzejnik łazienkowy Ra-

tea sprawdza się w najróżniejszych aranżacjach ła-
zienek, jak również kuchni. Model ten dostępny jest 
w różnych wersjach kolorystycznych.

Imia
W przeciwieństwie do klasycznych modeli grzejni-
ków rurowych przypominających wyglądem „dra-

Santorini
Santorini to uniwersalny, drabinkowy grzejnik łazien-
kowy. Technika spawania kolektorów od środka oraz 
bez użycia lutu sprawia, że model ten prezentuje się 
bardzo elegancko. Grzejnik sprawdzi się w różnorod-
nych aranżacjach łazienkowych dzięki klasycznemu 
designowi. Dodatkowo zaletą grzejnika jest możli-
wość zamówienia wersji z bocznym podłączeniem  
i rozstawem przyłączy 50 cm – Santorini A (SAA).

Santorini C
To funkcjonalny drabinkowy grzejnik łazienkowy wy-
konany w technologii „on”. Kolektory poziome wygię-
te są w delikatny łuk, dzięki czemu grzejnik jest orygi-
nalny. Santorini C to jeden z najbardziej klasycznych 
produktów w ofercie Purmo – prostota i uniwersal-
ność projektu sprawia, że nadaje się on nawet do 
niewielkich przestrzeni.

Kea
Kea to ozdobny grzejnik łazienkowy Purmo. Charak-
terystyczną cechą tego modelu jest niesymetryczne 
rozmieszczenie poziomych kolektorów, które przy-
pominają ramiona oryginalnego wieszaka. Oś grzej-
nika stanowią rozmieszczone blisko siebie dwa cien-
kie pionowe kolektory. 
Grzejnik zwraca więc uwagę oryginalnym kształ-
tem, a do tego jest wyjątkowo funkcjonalny. Kolek-
tory pełnią funkcję suszarki na ręczniki czy ubrania. 
Model wyróżnia również szeroki wybór akcesoriów 

Łazienka jest pomieszczeniem,  
w którym każdy z nas chce poczuć się 
komfortowo. Odpowiedni wybór urządzeń 
i wykorzystanie akcesoriów pozwolą 
na co dzień cieszyć się funkcjonalną 
przestrzenią. Marka PURMO posiada  
w swojej ofercie grzejniki łazienkowe  
o lekkiej i estetycznej konstrukcji. 
Wszystkie modele wykonane są z najwyższej 
jakości materiałów, doskonale chroniących 
powierzchnię przed uszkodzeniami. 
Elegancja i wyszukane wzornictwo 
sprawiają, że grzejniki łazienkowe PURMO 
stanowią ozdobę każdej łazienki.

Przegląd łazienkowych grzejników Purmo

Santorini Kea
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dziennym użytkowaniu. Model ten występuje rów-
nież w wykończeniu chromowym.

Elato
Lekkość i asymetria to najbardziej charaktery-
styczne cechy grzejnika Elato. Jest to model o lek-
kiej konstrukcji zbudowanej z sekcji płaskich rur 
o przekroju prostokątnym. Asymetria elementów 
poziomych zdecydowanie dodaje grzejnikowi funk-
cjonalności. Cztery króćce przyłączeniowe w ko-
lektorach pionowych umożliwiają montaż lewo- 
i prawostronny.

Apolima
Apolima to grzejnik łazienkowy, którego charakte-
ryzują wygięte w delikatny łuk kolektory wykonane  
z profili prostokątnych. 
Perfekcyjna symetria względem dolnego przyłącza 
sprawia, że Apolima to niezwykle elegancki i jed-
nocześnie użyteczny grzejnik. Sposób podłączenia 
grzejnika do instalacji centralnego ogrzewania pre-

dysponuje ten model do współpracy ze zintegrowa-
nymi zaworami, w tym zaworem TempCo VT.

Apia
Grzejnik łazienkowy Apia to solidna konstrukcja o wy-
sokiej mocy grzewczej. Dzięki podwójnym kolektorom 
poziomym, model Apia oferuje wysoką wydajność ciepl-
ną przy ograniczonym miejscu na ścianie. Podłączenie 
środkowe dodaje symetrii oraz umożliwia wykorzysta-
nie najnowszych rozwiązań z dziedziny armatury grzej-
nikowej, w tym zintegrowanego zaworu do sterowania 
pracą grzejnika i ogrzewania podłogowego (TemCo VT).

Leros
Grzejnik Leros to tradycyjny grzejnik drabinkowy, któ-
ry charakteryzuje się odważnym designem. Grzejnik 
łazienkowy Leros to idealne rozwiązanie w łazien-
kach urządzonych w nowoczesnym, minimalistycz-
nym stylu. Doskonała wydajność cieplna, wysokiej 
jakości profil stalowy oraz duży przekrój kolektorów 
to jedne z najważniejszych cech grzejnika.

Evia
Grzejnik łazienkowy Evia wyróżnia nietuzinkowe wzor-
nictwo. Sekcje płaskich kolektorów są oddzielone 
od siebie wygiętymi w łuk ruchomymi kolektorami, 
które możne odchylać. Umożliwiają one wygodne  
i szybkie suszenie ręczników oraz ubrań.

binkę”, Imia ma większość kolektorów grzewczych 
poprowadzonych pionowo. Nadaje to całości smu-
kły kształt, który dodatkowo zyskał na atrakcyjno-
ści dzięki wyprofilowanym w delikatny łuk kolek-
torom. Oryginalna konstrukcja umożliwia montaż 
grzejnika zarówno w łazience o dowolnej stylisty-
ce, jak i na przykład w przedpokoju. Dodatkowo 
Imię można wyposażyć w chromowane wieszaki 
na ubrania. 

Mauritius 
Mauritius to grzejnik w formie ścianki działowej, umożli-
wiający przestrzenną aranżację wnętrza. Polecany jest 
do dużych pomieszczeń ze względu na znaczną moc 
cieplną w stosunku do wymiarów. Grzejąca ścianka 
o lekkiej drabinkowej konstrukcji świetnie pasuje do 
otwartych kuchni, połączonych z jadalnią lub salonem.

Java
Java charakteryzuje się eliptycznym kształtem kolek-
torów poziomych, które formą przypominają uchylo-

ną żaluzję. Konstrukcja lekko wygiętych, poziomych 
kolektorów umożliwia łatwe zawieszanie ręczników. 

Muna
Muna wyróżnia się oryginalnym i nowoczesnym wy-
glądem, który jest na tyle uniwersalny, że pasuje do 
każdego wystroju łazienki. Dodatkowo grzejnik jest 
dostępny w wysokościach pozwalających na mon-
taż pod oknem. Ten model grzejnika łazienkowego 
zaprojektowano tak, aby przede wszystkim ułatwić 
suszenie wilgotnych rzeczy.

Flores CH
Urzeka prostotą kształtu i precyzją wykonania. Wy-
kończenie wysokiej jakości chromem umożliwia aran-
żacje grzejnika Flores CH zarówno w klasycznych, jak 
i nowoczesnych łazienkach.

Flores C CH
Subtelna krzywizna kolektorów poziomych czyni 
model Flores C CH niezwykle praktycznym w co-

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15  
budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl, 
www.purmo.pl
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