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  Wykorzystując proces ogrzewania konwekcyj-
nego – unoszenia się ciepłego, ogrzanego powietrza 
na zasadzie cyrkulacji, grzejniki z serii Aura szybko 

nagrzewają wysokie, otwarte i przeszklone pomiesz-
czenia. Doskonale sprawdzają się w nowoczesnych 
apartamentowcach i przestrzennych loftach, budyn-

Nowoczesna linia grzejników konwektorowych Purmo Aura to odpowiedź na 
potrzeby wymagających klientów. Stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób 
poszukujących niezawodnych produktów  o wysokiej mocy i niewielkim rozmiarze 
do dużych, przeszklonych pomieszczeń – loftów, apartamentowców czy biura.

Grzejniki Purmo Aura 
Niezbędne wyposażenie nowoczesnych wnętrz

Aura Basic
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kach biurowych, ogrodach zimowych, witrynach skle-
powych oraz salonach samochodowych. Dodatko-
wa możliwość wyboru koloru z bogatej palety RAL 
sprawia, że aranżację wnętrz z wykorzystaniem grzej-
ników Aura ograniczyć może jedynie wyobraźnia.

Aura Basic – siła prostoty
Aura Basic to podstawowe rozwiązanie dla osób szu-
kających wydajnego źródła ciepła. Elementem grzej-
nym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła 
ukryty w estetycznej obudowie stalowej, od góry 
osłonięty perforowaną kratką wykonaną z tego same-
go materiału. Obudowa grzejników Aura nie nagrze-
wa się bezpośrednio od czynnika grzewczego, co za-
pobiega utracie energii poprzez promieniowanie do 
powierzchni szklanych, obniżając tym samym koszty 
eksploatacyjne. Grzejnik Purmo Aura Basic mocuje się 
do podłogi za pomocą estetycznych konsol monta-
żowych. Wykonana ze stali górna kratka modelu Ba-
sic jest dostępna w kilku wariantach perforacji do wy-
boru. Model Basic charakteryzuje przystępna cena.

Aura Comfort – komfortowe rozwiązanie
Aura Comfort, podobnie jak w przypadku mode-
lu Basic, jest grzejnikiem montowanym do podłogi. 
Elementem grzejnym również jest miedziano-alumi-
niowy wymiennik ciepła w estetycznej obudowie sta-
lowej. Od poprzednika różni go natomiast wykonana 
z aluminium, ozdobna ażurowa kratka, przez którą 
na zasadzie konwekcji wydobywa się ciepłe powie-
trze. Grzejniki Aura Comfort produkowane są w 265 
standardowych typach.
Grzejniki w opcji mogą być wyposażone w zawór 
termostatyczny oraz zawór odcinająco-regulacyj-
ny, głowicę termostatyczną. Obudowa stalowa  
z górną kratką oraz wsporniki montażowe mogą być  
w kolorze innym niż śnieżnobiały RAL 9016. Wy-
miennik ciepła może być w wersji lakierowanej,  
a sam grzejnik wyposażany w maskownice wspor-
ników montażowych.

Aura Slim – grzejnik z klasą
Uzupełnieniem standardowej serii grzejników stoją-
cych Aura Basic oraz Aura Comfort są ich naścienne 
odpowiedniki – Aura Slim Basic i Aura Slim Comfort. 
Gładkie grzejniki spełniają – pozornie wykluczające 
się – wymagania dotyczące minimalizacji wymiarów 

do osiągania maksymalnej mocy cieplnej przy jed-
noczesnym zachowaniu eleganckiego, nowoczesne-
go wyglądu. Dzięki niewielkim wymiarom wydajnie 
ogrzewają pomieszczenia, nie zabierając przestrze-
ni na ścianach. Jeśli mamy możliwość powieszenia 
grzejnika na ścianie, modele Aura Slim będą bez wąt-
pienia rozwiązaniem idealnym. Niestandardowe wa-
rianty kolorystyczne pozwalają na eleganckie wyeks-
ponowanie grzejnika, czyniąc go integralną częścią 
wnętrza. Estetyczny design pozwala na montaż grzej-
ników zarówno w domach prywatnych, jak i obiek-
tach użyteczności publicznej.

Aura Bench – praktyczność w cenie
Aura Bench to przykład grzejnika 2 w 1, który szybko 
nagrzewa pomieszczenie i doskonale sprawdza się 
jako wygodny mebel. Model pomaga efektywnie wy-
korzystać przestrzeń w pomieszczeniach z witryną lub 
dużymi szybami. Równie estetyczne jak ze strony we-
wnętrznej, prezentuje się także od zewnątrz. Purmo 
Aura Bench to grzejnik ustawiany na podłodze, wy-
posażony w komplet wsporników mocujących go do 
podłogi oraz podtrzymujących siedzisko wykonane  
z lakierowanego drewna bukowego. Nic nie stoi rów-
nież na przeszkodzie, aby samemu wykonać fantazyjną 
ławeczkę i dopasować ją do grzejnika, bo zakup siedzi-

ska w modelu Aura Bench jest opcjonalny. Nowością 
w ofercie Purmo są grzejniki Aura w wersji przeznaczo-
nej do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności. Grzejniki basenowe Aura wytwarza się ze 
specjalnego rodzaju stali nierdzewnej odpornej na ko-
rozję  i kontakt z chlorowaną wodą. Model Aura Bench 
w kolorze stali nierdzewnej sprawdzi się jako nowocze-
sny element wnętrz basenu, ale także jako wygodne 
miejsce do siedzenia czy przebrania po kąpieli.  Aura Slim

Aura Comfort
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Model Aura Basic Aura Comfort Aura Slim Aura Bench
Długość [mm] 600-2900 400-2000 800-2200

Wysokość [mm] 90, 140, 240, 280 140, 240, 280, 350, 
500, 650 140, 240, 280 

Głębokość [mm] 146, 186, 236 96, 146, 186, 236 80, 130, 180, 230 146, 186, 236
Przyłącza wodne 2xG½”
Ciśnienie robocze 10 bar
Temperatura maksymalna 110°C

Aura Bench
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