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Aranżując dom lub mieszkanie, użytkownik poszukuje nie tylko funkcjonalnych 
rozwiązań, ale też sposobów na wyrażenie własnego stylu. Nowoczesne grzejniki 
dekoracyjne powinny charakteryzować przede wszystkim: efektowna forma 
oraz praktyczny minimalizm. Dzięki kreatywności projektantów Purmo, grzejniki 
stanowią ozdobę wnętrz, a także podnoszą komfort ich użytkowania. W niniejszym 
artykule chcemy zwrócić szczególną uwagę na nowość w ofercie marki Purmo 
– designerski grzejnik Arran. Model ten, poza swoim podstawowym zadaniem, 
jakim jest ogrzanie pomieszczenia, doskonale sprawdzi się w roli nietuzinkowego 
elementu wyposażenia domu, podkreślając dodatkowo jego nowoczesność.

Grzejnik dekoracyjny ARRAN  
– elegancja i minimalizm

Nowość Purmo do zadań specjalnych

Producent Rettig Heating/Purmo
Nazwa grzejnika Arran Kos V Faro V Paros V
Moc grzewcza 587, 710 W 886-2903 W 886-2903 W 653-2446 W

Wymiary szer. 514 mm, dł. 1730, 1430 mm szer. 300, 450, 600, 750 mm, dł. 1800, 1950, 2100 mm szer. 380, 530, 680, 830, 405, 555, 705 
mm, dł. 1800, 1950, 2100 mm

Materiał wysokiej jakości głęboko tłoczona blacha ze 
stali niskowęglowej walcowanej na zimno głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno FePO1

Maks. ciś. robocze 6 bar
Maks. temp. maks. 110°C

Podłączenie 4xG½″ od dołu, rozstaw 50 mm, od góry 
2xG½″ – do montażu odpowietrznika i korka 4xG½″ od dołu; 2xG½″ od góry – do montażu odpowietrznika i korka

Kolor biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów Rettig 2016 na zamówienie

Prostota i funkcjonalność – cechy te najlepiej 
charakteryzują nowy grzejnik Purmo – Arran, któ-
rego nazwa nawiązuje do jednej z najpiękniejszych 
szkockich wysp. Arran jest dekoracyjnym grzejni-
kiem pionowym, przykuwającym uwagę niewielką 
głębokością zabudowy oraz zupełnie płaską płytą 

czołową o zaokrąglonych narożnikach. 
Wyszukana, minimalistyczna forma sprawia, że mo-
del prezentuje się niezwykle efektownie. Jego deko-
racyjną funkcję można wzmocnić z pomocą odpo-
wiednio dobranego koloru z palety RAL lub koloru 
specjalnego. Projektanci Arrana zrezygnowali z we-

Grzejnik Arran

http://www.instalreporter.pl


38s t r.0 2 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

wnętrznych elementów konwekcyjnych, zwiększa-
jąc udział promieniowania w przekazywaniu ciepła. 
Oznacza to znacznie mniejszy ruch powietrza i ogra-
niczenie unoszenia się kurzu. W efekcie grzejnik ten 
jest bardzo przyjazny alergikom.
Arran doskonale sprawdzi się jako wydajne źródło 
ciepła w różnych pomieszczeniach: w salonie, sy-
pialni, kuchni czy przedpokoju. Ze względu na ele-
gancki i nowoczesny wygląd predysponowany jest 

do obiektów o podwyższonym standardzie. Jego 
dodatkowe wyposażenie obejmuje wieszaki w po-
staci relingów, na których można wygodnie wysu-
szyć ręczniki, przemoczone rękawiczki lub inne ele-
menty garderoby. Relingi dostępne są w wersji 
otwartej i zamkniętej, a także w wielu wariantach 
kolorystycznych, dzięki czemu można urozmaicić 
wygląd grzejnika i uzyskać ciekawe efekty aranża-
cyjne w urządzanym wnętrzu.

Grzejnik Kos V

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
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Do targów Instalacje w Poznaniu (23-26 kwietnia 2018 r.) zostało 
jeszcze dwa miesiące, przygotowania idą pełną parą, zwłaszcza, że 
w tej edycji zapowiada się kilka nowości. Jedną z nich jest pomysł 
na jeszcze większą integrację branży instalacyjnej. 

Arena Instalatora – pawilon 4 
Arena Instalatora – specjalnie zaaranżowany pawilon 4, w którym odbędą 
się Mistrzostwa Polski Instalatorów (MPI), Mistrzostwa Polski Instalatorów 
dla Szkół, zbudowana będzie także Strefa Dystrybucji oraz Klub Instalatora. 

Klub Instalatora – świat męskiej rozrywki
Klub Instalatora Grupy SBS oraz MTP zostanie zaprezentowany w nowej 
odsłonie. Na gości czekają niezwykłe atrakcje. – Każdy, kto regularnie przy-
jeżdża na targi wie, że bez odwiedzin Klubu Instalatora, nie ma dobrej za-
bawy. Także w tym roku, razem z firmami: ARMATURA KRAKÓW, IMMERGAS,  
KAN, WILO, stworzymy kilka stref aktywności, w których nasi goście poczu-
ją się wyjątkowo – zapewniają organizatorzy. 
Pawilon 4 stanie się także miejscem spotkań członków Polskiego Związ-
ku Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, 
Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI).

Łazienka pro – miejscem spotkań architektów wnętrz – pawilon 5a
Cykl spotkań Łazienka Pro to kolejna nowość tegorocznych targów Insta-
lacje. Przestrzeń w pełni dedykowana profesjonalistom z branży łazienkowej: architektom, projektantom 
instalacji, producentom, wykonawcom oraz właścicielom firm handlowych. Każdy dzień Łazienki Pro po-
święcony jest wybranej grupie zawodowej, każdy będzie 
obfitował w wykłady, prezentacje i dyskusje panelowe. 

Akcja autokarowa
Do akcji autokarowej dołączyła hurtownia SANPOL! Akcja Autokarowa 
„Jedziemy do Poznania”, organizowana wspólnie przez MTP i ZHI. Skiero-
wana jest do instalatorów – klientów wybranych hurtowni z całej Polski. 

Więcej informacji o wydarzeniu: www.instalacje.mtp.pl.

Targi INSTALACJE 2018 - przygotowania 
nabierają tempa
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