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miarów – zarówno wysokości, jak i długości. 
Można dobrać również szerokość grzejni-
ka Delta – od 2 do aż 6 kolumn w przekroju 
bocznym. Na zamówienie istnieje możliwość 
wykonania niestandardowej długości oraz 
wysokości grzejnika dopasowanego dokład-
nie do indywidualnych wymiarów pomiesz-
czenia, wysokości okna itp. Kolumny mogą 
również zostać ustawione pod kątem lub 
w formie półkola. Tego typu rozwiązania 
sprawdzają się świetnie w niestandardowych 
pomieszczeniach, z nieregularnie ułożonymi 
ścianami lub wykuszami okiennymi. Ponad-
to grzejniki Delta mogą zostać podłączone 
do instalacji zarówno od dołu, jak i z boków. 
Dzięki temu z łatwością dopasujemy nowy 
grzejnik do wymiarów starej instalacji.

W stylu loft
Tradycyjne żeberkowe grzejniki łączą się tak-
że z wnętrzami w stylu industrialnym. W tego 
typu wnętrzach dominuje przestrzeń oraz su-
rowe materiały wykończeniowe: cegła, be-
ton i metal. W otwartej przestrzeni nie ma 
miejsca na przypadkowe grzejniki. Tu spraw-
dzą się dekoracyjne kolumny grzejnika Delta 
w kolorze neutralnym, metalicznym lub wyko-
nane z „surowej” stali (zabezpieczonej 
jedynie bezbarwnym lakierem).
W klasycznym lofcie o dużej otwartej prze-
strzeni grzejniki kolumnowe Delta idealnie 

dopasują się do charakteru i stylistyki wnę-
trza. Będą podkreślały jego surowy, asce-
tyczny charakter, a przy tym zapewnią 
wyjątkowo wysokie moce grzewcze, wystar-
czające do ogrzania otwartego pomieszcze-
nia z wysokim sufitem.  

Dla miłośników „żeberek”

Grzejniki 
kolumnowe 
Purmo Delta

  Na pierwszy rzut oka grzejniki kolumnowe 
Purmo Delta wyglądają, jak klasyczne grzej-
niki żeberkowe, jednak w budowie i jakości 
zupełnie ich nie przypominają. Grzejniki ko-
lumnowe Delta są wykonane ze stali i spa-
wane w innowacyjnej technologii laserowej. 
Dzięki temu łączenia pozostają całkowicie 
niewidoczne i nie poddają się korozji. Przekrój 

poprzeczny kolektorów w kształcie litery D 
sprawia, że wydajność grzejników kolumno-
wych Purmo jest o wiele wyższa niż standar-
dowych grzejników o podobnym kształcie.

Wariacje rozmiarowe
Producent oferuje grzejniki kolumnowe Pur-
mo Delta w wyjątkowo szerokiej gamie roz-

Klasyczne żeliwne „kaloryfery” 
nie sprawdzają się w nowoczesnych, 
energooszczędnych systemach 
ogrzewania. Przede wszystkim 
ze względu na dużą pojemność 
wodną. Ogrzewanie dużych 
ilości wody zasilającej typowe 
żeliwne grzejniki jest po prostu 
mało ekonomiczne i dużo 
kosztuje użytkowników instalacji. 
Na szczęście dla zwolenników 
klasycznych żeberek, na 
rynku można znaleźć grzejniki 
kolumnowe, np. Purmo Delta 
– z wyglądu bardzo podobne 
do starych żeberkowych 
„kaloryferów”. 

Grzejnik łamany Delta wykonany na 
zamówienie wg indywidualnego pomiaru

Cegły, surowa posadzka i grzejnik kolumnowy 
Delta Twin M – oto kwintesencja stylu 
industrialnego

Delta Laserline
Ceny: od 220 do 13 700 zł netto
Moce: od 173 do 13 871 W 
Wymiary standardowe: wys. od 155 do 
3000 mm, szer. od 90 do 2935 mm, 
inne wymiary dostępne na zamówienie
Kolor: standardowo biały RAL 9016, inne ko-
lory dostępne na zamówienie

Standardowe ceny i wymiary

Delta Twin M
Ceny: od 2424 do 3483 zł netto
Moce: od 753 do 1762 W 
Wymiary standardowe: wysokość od 
1000 do 2000 mm, szerokość 500 lub 
600 mm
Kolor: standardowo biały RAL 9016, 
inne kolory dostępne na zamówienie
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