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Do niedawna w ofercie producenta dostępny 
był jeden system rurowy z rodziny Cleverfit – Radial 
ze złączkami wykonanymi z PPSU lub mosiądzu, któ-
re były zaprasowywane na rurze. Oba rodzaje złą-
czek można stosować naprzemiennie w jednej insta-
lacji, a dodatkowo w celu zapewnienia integralności 
połączenia stosowano tzw. podwójne O-ringi ukry-
te w korpusie i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Takie rozwiązanie skutkowało powstaniem długo-
wiecznego (co najmniej 50 lat pracy w instalacji) oraz 
niezwykle trwałego układu.
Rurowi bliźniacy. Rynek instalatorów jest podzie-
lony na dwa obozy w kwestii wykorzystywanych 
technologii z zakresu systemów rurowych. Punktem 
newralgicznym i budzącym najwięcej obaw wśród 
specjalistów są łączenia. Wprowadzenie Axiala po-
zwoli Purmo oferować instalatorom dwa uzupeł-
niające się rozwiązania. Axial obejmuje 5-warstwo-
we rury, złączki PPSU i mosiężne oraz profesjonalne 
narzędzia instalacyjne, które maksymalnie uprasz-
czają proces montażu. System rurowy Axial oparty 
jest o łączenie rur PE-Xc SD4+, usieciowanych stru-
mieniem elektronów, poprzez rozszerzenie końców-
ki rury, wsunięcie złączki PPSU lub mosiężnej i nasu-
nięcie pierścienia, który trwale uszczelnia połączenie. 
Jest to technologia, w której źle wykonane połącze-
nie można dostrzec gołym okiem. Co więcej, przy in-

stalacji pojawia się charakterystyczny klik, co ozna-
cza, że system Click-Hit zadziałał prawidłowo. 
Axial pomoże uporać się z deficytem instalatorów? 
– Poszerzamy portfolio produktowe, by oferować klien-
tom pełen system, tj. systemy rurowe, grzejniki pły-
towe czy dekoracyjne, ogrzewanie płaszczyznowe,  
a także rozwiązania z zakresu Smart Home. Tego ocze-
kują dzisiaj klienci. Blisko 50% badanych przez nas in-
stalatorów potwierdza, że możliwość zakupu całego 
systemu rozwiązań od jednego producenta to kluczo-
wy powód zakupu. Wprowadzając Axiala odpowiada-
my też na problemy rynku pracy – tłumaczy Marcin  
Kotarski, Product Manager z Purmo. 
Jak wynika z badań, 76% ankietowanych instalatorów 
uważa, że największym wyzwaniem dla branży jest de-
ficyt pracowników. Dlatego na znaczeniu zyskują sys-
temy z prostą metodą weryfikacji poprawności wyko-
nania instalacji. Kiedy nie ma czasu na czasochłonne  
i wymagające szkolenia, a dodatkowo pojawia się pre-
sja czasu, potrzeba prostych i skutecznych rozwiązań 
– oba systemy Purmo spełniają ten warunek. Dzięki 
implementacji opatentowanych technologii Leak Be-
fore Press, które pomaga wykryć niezaprasowane po-
łączenie w trakcie próby ciśnieniowej oraz Click Hit, ry-
zyko wystąpienia błędu staje się marginalne. 
Axial, jak i Radial, jest objęty 10-letnią gwarancją 
i ubezpieczeniem na kwotę 1 000 000 euro.

Rettig Heating, właściciel marki 
Purmo, wprowadza nowy 

system rurowy z rodziny Cleverfit. 
Axial jest przeznaczony do instalacji 

centralnego ogrzewania, wody użytkowej, w tym wody pitnej, sprężonego 
powietrza oraz transportu wody deszczowej w instalacjach sanitarnych. 

System rurowy Axial 
Purmo powiększa rodzinę Cleverfit

http://www.instalreporter.pl
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