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Nowoczesna linia grzejników konwektorowych Aura
to odpowiedź na potrzeby wymagających klientów.
Stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnych grzejników, o dużej mocy i niewielkich rozmiarach.

dalej

Aura Basic
To podstawowe rozwiązanie dla osób szukających wydajnego źródła ciepła w pomieszczeniu. Elementem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła ukryty w estetycznej obudowie stalowej, od góry osłonięty perforowaną kratką wykonaną z tego samego materiału. Obudowa grzejników Aura nie nagrzewa się bezpośrednio
od czynnika grzewczego, co zapobiega utracie energii przez promieniowanie do powierzchni szklanych, obniżając tym samym koszty eksploatacyjne. Grzejnik Purmo Aura Basic mocuje się do podłogi za pomocą estetycznych
konsol montażowych. Istnieje możliwość wykonania górnej kratki według własnego wzoru.
Aura Comfort
Tak jak model Basic, jest grzejnikiem mocowanym do podłogi. Od poprzednika różni go kratka wykonana z aluminium, przez którą na zasadzie konwekcji wydobywa się ciepłe powietrze. Estetyczna, ażurowa kratka podłużna
malowana jest w kolorze obudowy.
Aura Slim Basic i Aura Slim Comfort
Są uzupełnieniem standardowej serii grzejników
stojących Aura Basic oraz Aura Comfort. Ten uniwersalny produkt bardzo dobrze sprawdzi się
Aura Slim Comfort
również jako samodzielne źródło ciepła. Budowa grzejników Aura Slim opiera się na połączeniu
stalowej, zewnętrznej obudowy ze zintegrowaną kratką górną z miedziano-aluminiowym wymiennikiem ciepła. Gładkie grzejniki łączą pozornie wykluczające się wymagania minimalizacji
wymiarów przy osiąganiu maksymalnej mocy cieplnej i jednoczesnym zachowaniu na efektownego i nowoczesnego wyglądu. Niestandardowe warianty kolorystyczne pozwalają na eleganckie wyeksponowanie grzejnika, czyniąc go integralną częścią wnętrza. Grzejniki Aura Slim Basic
oraz Aura Slim Comfort dostępne są w 360 standardowych wymiarach.

Eleganckie i designerskie grzejniki
konwektorowe Purmo dostępne są
w pięciu modelach: Aura Basic, Aura
Comfort, Aura Slim Basic, Aura Slim
Comfort oraz Aura Bench.

Zjawisko konwekcji – unoszenia ciepłego powietrza
w połączeniu z niewielką bezwładnością cieplną grzejnika sprawia, że modele serii Aura w bardzo krótkim
czasie nagrzewają pomieszczenia. Dlatego też grzejniki konwektorowe Aura doskonale sprawdzają się
w nowoczesnych apartamentowcach i przestrzennych
loftach, budynkach biurowych, ogrodach zimowych,
witrynach sklepowych czy obiektach sportowych.
Możliwość wyboru koloru grzejnika z bogatej palety
RAL sprawia, że aranżację wnętrz z wykorzystaniem
grzejników Aura ograniczać może jedynie wyobraźnia.
Wysoka wydajność, elegancki wygląd oraz niska cena to
najważniejsze cechy prezentowanych produktów marki
PURMO. Warto dodać, że grzejniki konwektorowe Purmo
linii Aura stworzone są z myślą o indywidualnych potrzebach nawet najbardziej wymagającego klienta.
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Aura Basic

Aura Bench

Aura Bench
Grzejniki w wersji ławki Aura Bench to przykład grzejnika „2 w 1”, który szybko nagrzewa pomieszczenie i doskonale sprawdza się jako funkcjonalny mebel. Model pomaga efektywnie wykorzystać przestrzeń w pomieszczeniach z witryną lub dużymi szybami. Równie estetyczne co
ze strony wewnętrznej, prezentuje się od zewnątrz. Aura Bench to grzejnik ustawiany na podłodze, wyposażony w komplet wsporników mocujących go do podłogi oraz podtrzymujących siedzisko fabrycznie wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby samemu wykonać blat ławeczki i dopasować go do grzejnika, gdyż zakup siedziska w modelu Aura Bench jest opcjonalny. Nowością w ofercie Purmo są grzejniki Aura w wersji przeznaczonej do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Grzejniki basenowe Aura
wykonane są ze specjalnego rodzaju stali nierdzewnej odpornej na korozję i kontakt z wodą.
Standardowa wersja kolorystyczna grzejnika doskonale dopasowuje się do każdego wnętrza.
Prosty, ale zarazem estetyczny design pozwala na montaż grzejników zarówno w mieszkaniach,
jak i obiektach użyteczności publicznej np. przestrzenne szatnie w obiektach sportowych.

