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Bez względu na to, czy 
łazienka jest duża czy mała, 
odpowiednio dopasowany 
grzejnik łazienkowy rozwiąże 
problemy ze skutecznym 
jej ogrzaniem. Wybierając 
odpowiednie urządzenie 
należy uświadomić 
inwestora, aby nie kierować 
się jedynie jego kształtem 
czy kolorem, lecz przede 
wszystkim funkcjonalnością, 
najodpowiedniejszą do 
danej łazienki.

Jak wybrać grzejnik 
do łazienki?

  Łazienka jest pomieszczeniem, w którym naj-
bardziej dotkliwie odczuwa się zimno. Wybierając 
urządzenie grzewcze do łazienki trzeba wiedzieć, że 
temperatura powietrza powinna być w niej wyższa 
niż w innych pomieszczeniach i wynosić ok. 24°C. 
Warto zatem zadbać, aby zawsze panował w niej Santorini

Zwykle pomiędzy kolejnymi remontami upływa kilka lub nawet kilkanaście lat, dla-
tego warto o tym pamiętać i wybrać produkt, którego jakość potwierdza długolet-
nia gwarancja. Na grzejniki Purmo udzielana jest 10-letnia gwarancja. Możliwość 
serwisowania grzejnika w tak długim okresie zapewnia użytkownikowi bezpieczeń-
stwo w sytuacji ujawnienia się ewentualnej wady produktu. 
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ułatwia wieszanie ręczników. Ogromną zaletą, szcze-
gólnie dla łazienek z oknem, jest dostępność grzejni-
ka Muna w wielkościach pozwalających na montaż 
nawet pod niskim parapetem – najmniejszy rozmiar 
o wysokości 53 cm i długości 80 cm zmieści się nie-
mal wszędzie.

Apia – mały wymiar, duża moc

Najtrudniej jest dobrać odpowiednie urządzenie do 
niewielkiej, ale zimnej przestrzeni. Czasami powierzch-
nia łazienki jest mała, lecz ze względu na swoje poło-
żenie lub obecność okna trudno jest w niej utrzymać 
ciepło. Wówczas idealnym rozwiązaniem jest niewiel-
ki, lecz bardzo wydajny grzejnik, taki jak np. Apia. Wy-
soka moc grzewcza przy zachowaniu kompaktowych 
wymiarów to główna cecha tego modelu. Zazwyczaj 
w grzejnikach łazienkowych kolektory ustawione są 

w jednej linii. Natomiast Purmo Apia wyposażono 
w podwójne kolektory, ustawione symetrycznie po 
dwóch stronach pionowej osi grzejnika. Dzięki temu 
zapewnia niemal dwukrotnie wyższą moc grzewczą. 
Dodatkowo drabinkowa konstrukcja grzejnika Apia 
pozwala na wygodne zawieszanie ręczników.  
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tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl

popularny nowość premium
Producent Purmo (Rettig Heating)
Nazwa grzejnika Santorini Leros Imia
Moc grzewcza [W] 
dla 75/65/20oC 300-1447 607, 870 850-2271 

Wymiary wys. 714, 1134, 1470, 1764 mm
szer. 400, 500, 600, 750, 900 mm

wys. 1224, 1812 mm
szer. 600 mm

wys. 1600, 1800 mm
szer. 510, 822, 1030, 1238 mm

Materiał wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciś. robocze 10 bar 10 bar 10 bar
Maks. temp. 110oC 110oC 110oC

Podłączenie 4 otwory z gwintem 
wewnętrznym ½”

6 otworów z gwintem 
wewnętrznym ½”

3 otwory z gwintem 
wewnętrznym ½”

Kolor biały RAL 9016; inne z palety RAL na zamówienie 
Cena 431-632 zł netto 1262-1540 zł netto 2595-5134 zł netto

Imia

Leros

komfort gwarantujący, że wyjście z kąpieli lub spod 
prysznica nie będzie dla użytkownika nieprzyjem-
nym doświadczeniem. Dobry grzejnik powinien da-
wać ciepło, być ozdobą łazienki i służyć przez dłu-
gie lata. Jeżeli wyposażony zostanie w dodatkowe 
akcesoria, grzejnik może stać się wielofunkcyjnym 
sprzętem domowym – suszarką na ręczniki, wy-
godną półeczką.

Ciepło z dwóch źródeł

Obszerne łazienki, często z oknami lub umiejscowio-
ne w narożu budynku to pomieszczenia o wysokim 
zapotrzebowaniu na ciepło. 
W dużych łazienkach zastosowanie wyłącznie grzej-
nika zamontowanego na ścianie może okazać się 
niewystarczające. W takim przypadku najlepiej za-
stosować połączenie ogrzewania podłogowego  

z wydajnym grzejnikiem łazienkowym. 
Ładny i funkcjonalny grzejnik szybko dostarcza ciepło 
oraz podgrzewa i suszy ręczniki. Natomiast ogrzewa-
nie podłogowe zapewnia przyjemnie odczuwane cie-
pło oraz pomaga utrzymać stałą, komfortową tem-
peraturę nawet w większych wnętrzach. 

Muna – funkcjonalny i wygodny

W obecnie projektowanych mieszkaniach kosztem 
powierzchni łazienek powiększa się zwykle prze-
strzeń pokojów dziennych. Łazienki i sypialnie stają 
się coraz mniejsze i bardziej kompaktowe. 
Idealnym urządzeniem do małych łazienek jest np. 
model Muna marki Purmo. Grzejnik ten charaktery-
zuje się szerokimi, płaskimi kolektorami, dzięki cze-
mu wygląda oryginalnie i nowocześnie. Jest bardzo 
praktyczny – charakterystyczna forma kolektorów 
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