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Inspiracje marki Purmo

Prostota i funkcjonalność – cechy te najlepiej cha-
rakteryzują grzejnik dekoracyjny Purmo Arran.  
Model ten jest grzejnikiem pionowym, przykuwają-
cym uwagę niewielką głębokością zabudowy oraz zu-
pełnie płaską płytą czołową o zaokrąglonych naroż-
nikach. Wyszukana, minimalistyczna forma sprawia, 
że Arran prezentuje się niezwykle efektownie zarów-
no w przytulnej sypialni, jak i nowoczesnym lofcie. 
Jego dekoracyjną funkcję możemy wzmocnić za po-
mocą odpowiednio dobranego koloru z palety RAL 
lub koloru specjalnego.

Imia to rurowy grzejnik dekoracyjny. Dzięki swo-
jej oryginalnej konstrukcji i atrakcyjnemu designo-
wi może być zainstalowany zarówno w łazience, jak 
i w kuchni czy przedpokoju. W przeciwieństwie do 
klasycznych modeli grzejników rurowych, przypo-
minających wyglądem „drabinkę”, grzejnik Imia ma 
kolektory grzewcze poprowadzone pionowo. Doda-
je mu to smukłości, a dodatkowo grzejnik zyskuje 
na atrakcyjności dzięki wyprofilowaniu kolektorów 
w delikatny łuk. Imię można wyposażyć w chromo-
wane uchwyty na ubrania, wówczas grzejnik będzie 
pełnić funkcję eleganckiego wieszaka. To oryginalny 
i przydatny pomysł na rozszerzenie funkcjonalności 
grzejnika. Inne, dodatkowe akcesoria przeznaczone 
do tego modelu to uchwyt chromowany na ręcznik 
oraz grzałka elektryczna, które zwiększają użytecz-
ność grzejnika w łazience. 

Kos i Faro to dekoracyjne grzejniki, które rewela-
cyjnie komponują się z nowoczesnymi wnętrzami. 
Jednocześnie wyróżnia je ponadczasowa i eleganc-
ka stylistyka. Oba modele grzejników różnią się od 
siebie przede wszystkim płytą przednią. W przy-
padku grzejników Kos jest ona całkowicie gładka, 
co podkreśla ich klasyczny wygląd. Płyta przednia 
grzejnika Faro ma zaś delikatne pionowe przetło-
czenia, co wzmacnia efekt nowoczesnego designu.  

Grzeją czy zdobią – od dziś  
nie musisz wybierać

Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe Purmo

W Purmo doskonale wiemy, że nowoczesne grzejniki dekoracyjne powinny 
charakteryzować się nie tylko wysoką wydajnością cieplną, ale nie mniej ważna jest 
efektowna forma oraz praktyczny minimalizm. Dzięki kreatywności naszych projektantów, 
grzejniki te można określić mianem pięknej ozdoby wnętrza, która podnosi także jego 
standard. W niniejszym artykule chcemy zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania 
grzewcze, które zadowolą nawet najbardziej wymagającego klienta. Prezentujemy również, 
w jakich pomieszczeniach domu najlepiej sprawdzą się poszczególne modele grzejników.
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Imia
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rzy także pewien rodzaj ozdobnego parawanu, któ-
ry dzięki dobraniu odpowiedniej kolorystyki może 
rozświetlić łazienkę oraz dodać jej wyrazistości. Ze 
względu na dużą moc cieplną w stosunku do wymia-
rów, grzejniki Mauritius przeznaczone są do monta-
żu w dużych pomieszczeniach. Efekt ten uzyskano 
poprzez zastosowanie podwójnych rzędów kolek-
torów poziomych.

Grzejnik łazienkowy Evia wyróżnia nietuzinkowe wzor-
nictwo. Sekcje płaskich kolektorów są oddzielone od 
siebie wygiętymi w łuk ruchomymi profilami które moż-
na odchylać. Umożliwiają one wygodne i szybkie su-

szenie ręczników oraz ubrań. Warto dodać, że szero-
kie kolektory nadają grzejnikowi nowoczesny wygląd.

Grzejnik łazienkowy Leros to grzejnik drabinkowy, 
który charakteryzuje się odważnym designem. Le-
ros to idealne rozwiązanie w łazienkach urządzonych 
w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Duży prze-
krój kolektorów (28 mm) nadaje mu solidny wygląd, 
a większe przestrzenie między nimi umożliwiają kom-
fortowe suszenie ręczników na grzejniku. Doskona-
ła wydajność cieplna i wysokiej jakości profil stalo-
wy to jedne z najważniejszych cech grzejnika 
łazienkowego Leros.

Kos i Faro wyróżniają także zaokrąglone obudowy bocz-
ne oraz dla poziomej wersji grzejnika masywna kratka 
zakrywająca jego górę. Wspomniany duet jest ciekawym 
uzupełnieniem wystroju pokoju dziennego, salonu czy 
jadalni. Grzejniki dostępne są w wersji pionowej i pozio-
mej, w zróżnicowanych wysokościach i szerokościach. 

Grzejniki kolumnowe Delta Laserline wyglądem na-
wiązują do klasyki. Unikalna w skali światowej tech-
nologia kompletnego spawania za pomocą wiązki 
lasera sprawia, że grzejniki kolumnowe Delta La-
serline marki Purmo są niezwykle trwałe i mają nie-
skazitelny wygląd. Wewnętrzne łączenie między ele-
mentami ma minimalną szerokość, co praktycznie 
eliminuje miejsca powstawania korozji. Kolejną ce-
chą wyróżniającą grzejniki Delta Laserline jest wydaj-
ność. Rury profilowane w kształt litery D mają więk-
szą powierzchnię wymiany ciepła, a co za tym idzie, 
są wydajniejsze od rur okrągłych.

Konstrukcja i kształt grzejników Delta Laserline są 
przemyślane w taki sposób, by ułatwiały utrzymanie 
ich w nienagannej czystości, co nabiera szczególne-
go znaczenia w obiektach o podwyższonych wyma-
ganiach higienicznych, np. w szpitalach.

Ogrzeje i wysuszy – funkcjonalna 
łazienka

Model Mauritius dzięki możliwości montażu prosto-
padle do ściany, może spełniać rolę ażurowej ścian-
ki działowej. Grzejąca ścianka o lekkiej drabinkowej 
konstrukcji świetnie pasuje do modnych otwartych 
kuchni, połączonych z jadalnią lub salonem. Grzejnik 
pozwala na ciekawą i funkcjonalną aranżację wnę-
trza oraz dzieli je na strefy. Z kolei w łazience ścianka 
szczególnie dobrze wkomponuje się w przestrzeń po-
między wanną, a umywalką. Można na niej powiesić 
ręcznik do wysuszenia lub ogrzania. Mauritius two-
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Nazwa grzejnika Arran KOS V FARO V Delta Laserline  Imia
Moc grzewcza 587, 710 W 886-2903 W 886-2903 W 51-18117W  850-2274 W
Wymiary szer./dł. 
[mm]

514/1730, 1430 300, 450, 600, 750/1800, 1950, 2100 155-3000/200-
2500 

510-1238/1600, 
1800

Materiał głęboko 
tłoczona blacha 
niskowęglowa 
walcowana na 
zimno

głęboko tłoczna blacha 
niskowęglowa walcowana na zimno 
FePO1

rury i profile 
stalowe

wysokiej jakości 
profil stalowy

Maks. ciś. 
robocze

6 bar 6 bar 6 bar 10 bar 10 bar

Maks. temp. 110°C
Podłączenie 4xG ½" od dołu, 

rozstaw 50 mm, 
od góry 2xG ½" 
- do montażu 
odpowietrznika  
i korka

4xG ½" od dołu; 
2xG ½" od góry 
– do montażu 
odpowietrznika  
i korka

4xG ½" od dołu; 
2x G ½" od góry 
– do montażu 
odpowietrznika  
i korka

4xG ½" z boku, 
2xG ½" od dołu
- podłączenie na 
środku
- grzejnik  
z wkładką/  
bez wkładki

2xG ½" z boku
- możliwość 
podłączenia 
grzałki przy 
wykorzystaniu 
dodatkowego 
króćca G ½" 
w kolektorze 
pionowym

Kolor biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów Rettig 2016 na zamówienie Delta Laserline Mauritius Evia Leros
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